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OD AUTORSKt:HO KOLEKTIVU. 

Současné udlilos li v Ceslo:osloveruku vyvolaly v mnoha 
zamích svě'a dojem neočekávaného výbuchu bomby. Cokoliv 
""eoček';vant!ho" má vlak své příčiny, svou pi'edhislorii. 
Skutečné příčiny těchto ud"osU mohou byl odh.leny ve 
vnitropolitické situaci v temi nejen na j ... ře a v lélě 1968, ale 
mnohem dříve. 

V únoru 1948 hrdinn'; dělnic:ka třida Ceskoslovenska, 
pod vedením KSC vykrolila vitě zně n. cesiu socilllistid;'; 
vYslllvby. Světový imperialismus se slImoziejmé nesmířil se 
llr"ou tak důležité po zice ve východní Evropě. Jeden I 
hlavních strll ' égů "studeně válkyq v !é době, $Ialnl tajemník 
USA John Foster Dulles mnohokr';le opilkoval, že "Západ je 
povinen nllvrá tit Ceskoslovensko do svého lůnaq, a spolu s 
ním i další 18mě ~klere se ocitly v sově!ske sieře vlivu.« 

Přesně před 20 le ty, v le t ě roku 1948, o tískl reakční ame
ricky i urnal .. COLUER'S.. Oullesuv čl.iine k nlllvany MMůieme 
dlil ~aruky svobody v Evropěh Píie v něm, že «naděje ZIi
padu« se opírají o ty Cechy II Slovliky, k t eřl srostli se »svatým 
právem soukromeho vlaslnidvl II nikdy se nesmíř i s komu
nismem ... 

A nyní jíi vke nei 8 měsků sleduje cely svěl řadu faktů 
a jevu, které v politickem slovníku souČlIsnosti nesou n.hev 
«udlilosli v Ceskoslovensku.» Meli no pam l1Ised.iiní 
úV KSC v pro sinci-lednu, v dubnu a v květnu t. r. I četna 
setkánl vedoucích představHelů komunislickych sl ran soci",'I 
stickych leml uskulečněných v Prale, Or.iiidanech, Varšavě, 
Cierne nlld Tisou, 8ratislavě a v Moskvě. 

Pa tř I k nim i smutně proslulá linie českosloven skych maso
vých sdělovadch pro st ředků , která se stllly mistry v pomlou-
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vačnych útocích na ~omunil!ickou slranu, na 20 letou socia
listickou hislori i sOle zemi, na socialislicke společenslví, Var
iav1kúu smlouvu, Radu vuijemne hospodařské pomoci. 

S tě:'l1ilo "uda!oltmi .. jsou spojeny i srazy sudetskych 
Nalncú i navUěvy zapadonimeckych bankéřů v Praze i pro
tesl zapadních velmoci v OSN, slejně jako Hyde parky 
"violin!.:"". provoku;!cích a provadějlcich výlržnosti na Sta_ 
roméstském a V'clavskem námisli a nekonečna řada dal
šich faklů. 

Historici budou mnohem snadniji analylov<lllt dnein! slo
filé dny <III v!em ud.;loslem a osobnostem urči spr'vné místo. 
Bezpochyby budou míl molnost prostudovat obs<IIIh tresorů 
dnešních tvůrců ~nové východní politiky .. v Bonnu a fil iálek 
_Klubu_131 .. v K<IIInadé. slejné jako kontrolní kupony šeko
vých knížek zvl,mnlch finančních fondů. klere byly otevřeny 
n<lll jaře a v lélé v roce 1968 v mnohých západních zemich. 

Horké, československe lélo 1968 v!:<IIIk dosud není před
mělem bádáni hisloricke vědy, slalo se v~ak předmělem mí
mořádného z'jmu, vIruienl a zneklidnění lidi v celém světě. 
Lídé si kladou nekone~ne mnoÍS!vi ohhek. Není lřeba 
zatajoval, le svělové veřejné miněnl je ve zna~né mlře 
oklamáno těmi, kdo se pod f<lllle!nými hesly boje Ia nzdokona_ 
leni« soci<llllismu v Ceskoslovensku, Zll jeho n zlidštění" 
snaží přeměnit socíalistickou zemi ve Střední Evropě v 
předmostí Ideologickeho, ekonomického, politíckého a pře
devUm vojenského nás tupu p roti světu socialismu. 

Dosud neznáme přesný li frovaný název operace, připra
vené imperialistickými sil<lllmi proli socialismu v Ceskosloven
sku. Nejsou dosud poodhaleny před veřejností plány dislo
kace dobře piipr<lllvených ilegálních vysila~ek, tiskáren a 
sl:l<IIIdů zbran1. Auto/ i toho!o sborníku v~al: vyuiili bezpo
četnych důkuů, přeSvědčivých nesporných dokumentů. 

Till:ových dokumenlů jako progr<lllmová vystoupeni vůdců 
a ideologů prolisocialislických sil v Ceskoslovensku, kter; jíž 
po mnoho měsiců jedovatými slinami pomluv a výmyslů 
dezorientují myllení československého lidu; 

jako bezpočelné výzvy kontrarevolučních živ lů zorgani
sovaných pod pláštíkem růtných .klubů.. a _opozičních .. 
skupin; 

jako 'právy o stále častějlich srazech revanši stů na hrani
cich Ceskoslovensh v dpadním Německu i v Rakousku' • 

• 

• 

, 

• 

• 

• 

jako četné "analyzy specialistů .. v ol';zkAch socialismu a 
komunismu, kleré zaplňuji již delii dobu americký, anglický, 
francouzský a dalll buržoun! tisk; 

jako ;regAln! letáky a noviny, ileg'lnl rozhlllsové vyslf';'nl, 
kleré se objevily jako na pokyn jedíné ruky, S nApadně 
shodnym obsahem ihned v prvých hodinách vstupu spoje
neckych vojsk na územl Ceskoslovensh; 

Jako zveřejněni uenzačnlchK prohlA!enl některých neod
povědných oficiAlnich činilelů v Ceskoslovensku, kte ř! se 
podobni jako generAI Prchllk ve své proHsovělské zlobě 
neustavili an i před vyzruenim takovy-ch údajů. které Jsou 
vojensl:ym tajenntvlm účastnlkú Variavského obranného 
společenstv1. 

Přitom je třeba znovu zdůraznit. le tato fakta a důkuy 
předs l avuj' jen zlomek rozsáhlé podvratné činnosti protiso
clalíslických sil. Jen nepatrnou viditelnou část .Iedovce 
konlrarevoluce., klery- podle plánů Imperialismu měl rOldrl il 
socialisllcke z řízení v Ceskoslovensku. 

Clenař toholo sbornlku, byť by I nebyl zasvěcen do všech 
delailů událosl1 pochopí, le IlIkta. ktera se na prvn! pohled 
tdall oJedinělými, na sobě nezávislými, Jsou ve skutečnosli 
články jediného fe lizu. 

leden leto!ního roku, mamenajíd pro komunisly Cesko
slovenska, pro dělnickou třídu a věllinu pracujídch náslup k 
nápravě chyb II ke všestrannému zlepJenl činnos t i slrany I 
slátu, slal se pro protisocilllillicke sily sdružené v různých 
klubech signálem k ů loku proll slImým tékladům socialismu. 
K útoku proti účasti CSSR v socialistickém společenstvl. proli 
smluvním d~ukům země jejíl svoboda a nezávislost byla 
vykoupena krví hrdinů slovenského a praiskáho povstání, 
krvi sovětských vojaků a důsloJnlků ve vítězném boji s hi tle
rovskými okupanty. 

Zallm co komunisté Ceskoslovenska, jeho dčlnicU třlda 
a pracujíd lid vystoupil v lednu rozhodnu! napravit trpké 
omyly minulosti a dále úspě~no rozvlJel socialistickou společ
nost, protisocíalisl icke síly. které zachvátily malové sdělovacl 
prostředky se v bezuzdné, mnoho mčsíců Irvajld kampani 
snaiily namluvi l lidu, žo chyby spočívajl v samotné podstatě 
socialismu a na tomlo dkladě vedly úlok proll socialistickým 
vymoienostem v zemi. 

Zallm co pro komunisty v Ceskoslovensku, pro Jeho 
dilnickou lřidu /I pracujfci líd bylo přátolství s n.;rody So
vě!ského svalU a ostatních socialistických l eml posdlnou 
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věci, drahou jako vl;utní livot, pro bývalé podnikatele a 
slulebníky slaré buržoazní republiky, kleři vyt_zli ze svých 
děr znamená toto přátelství vUnou prekátku uskutečněni 
jeij~h vroucich pr';ní. Př_Ulku, kterou se chystali podkopal 
a smésl. 

V nedaleké době sociologové a historici osvětlf kořeny 
dne~ních událostí, vyjeví na z ákladě vědecké analy zy celý 
konglomerát vni lrnich sociálních sil. klen; vyvolaly proliso
cialistickou vlnu v Ceskoslovensku. 

My, žurnalisté, kteři jsme sledovali jeStě č_rstve slopy 
události, vidíme již dnes opravdové nitro různě převlečených 
ideologu a organizátorů .demokratizace" socialismu, sku!eéne 
nitro zběsilého maloměstáka, který uvěřil v moinost svrieni 
socialismu a obnovy kapi tal istíckých pořádků. Syny bývalých 
obchodnlku, labrikantu a bankéřu, b ývalé sluiebnlky bur
ioaznl státní mašinerie, soudce, duslojnlky i diplomaty, spo
jovala jediná naděje, návrat buržoazních poměrů, návrllt ztra
cených zisku II privilegii. 

Pracující Ceskostovenska jsou hrdi na své socialistickě 
vymoienosli. Právě prolo js,'u pevné rozhodnuti napravil 
chyby a nedostatky minulosli, Ideré právem podrobilo kritice 
lednové zasedání ůstředniho výboru Komunistické slrany 
CeskoslovensKII. 

Avlil,k této kri tiky _ zcela přirozené a ukonitě v životě 
slrany a socialistické společnosti - zneužili neprálelé socia
li smu, zbytky poražených nepř';lel s k ých třid, pravicové revi
zionistické a kont rarevoluční livly opírajici se o pomoc im_ 
perialistické reakce. 

Vyu!ívajíce dočasného oslabeni stranického řízeni slálu 
a společenského života země, pod pláštikem spekulativních 
poiadllvku .rozšiření" demokracie, rozvinuli ůtok proti Ko
munistické slraně Ceskoslovenskll, proti socialistickému zří
zeni a pokusili se obrátil Ceskoslovensko na cedu restaurace 
kapitalismu. 

Spiknutí kon t rarevolučních sil podporovaných uh'ilniční 
imperialistickou reakci vedlo k bezprostřednímu ohroženi 
socialismu v CSSR, k nebezpeči jejího vytrženi ze socialistic
kého společenslvl. 

Za těchlo podmínek Sovětský svu a dal~í socilllisllcké 
země, věrny wým ioternacionělnim povinnostem, spojenec
kým závukum a dohoděm obsaženým v prohtášeni Sralis
hwské porady, byly nuceny prijmout krajní opatřeni včelně 
vstupu ozbroje ných sil na !.iumf republiky. 

• 

• 

• 

• • 

• • 

Když spoj.neck, vojsko!! pěli zemi 21. $fpna podala 
pomocnou ruku bratrskému československému lidu v jeho 
boji s kontrarevoluci, mnolÍ politicky naivn! lide, nebo ti, 
kleři předsllrali naivnosl, s ůdivem tvrdili, le nevidi nebez
pečí konlrarevoluce. Bylo snad opravdu t řeba čekat lil do 
chvíle, kdy po uliclch českých a slovenských měsl ,,:-,yzdobe
nýchu šibenicemi budou pochodovat Hosvobodllelé .. ze 
Z.ipaduf Nynl se lito lidé s r",lešnou ' věří samolibě usmivaj~ a 
Hkaji: .Vase ,rm';dy jsou zde, a kde "aUy konlrarevoluclh 

My komunisté odpovídáme: Dik včasnému přichodu 
spojeneckých vojsk nestačili kontrarevolucionoiři. posta:-," 
sibenice. I lak se dopustili čelných aktů hrubeho lyllC
keho násili proti čedným, oddaným komunislům a opravdo
vým socialist ickým vlllsleocum. 

My komunisté odpovídáme: Spojeneckoi vojska nepřilla 
proto, aby se vměiovllla do vni l řnlch záleii tos_ti. čcskéh? a 
slovensUho lidu, ale jen prolo, aby mu umozn"a v klidu: 
pevné a důstojně řešit své vnitřní záleWosli bez vmě~ován, 
ze Zoipadu. Voj'5ka odejdou, jakmile se normalizuje situace. 
Odejdou s pevnou důvěrou, ie reakcionářům navždy zajde 
chuf vtlahoval ruce na vymoženos'i československého lidu, 
na výdobytky svěla socilllismu. . 

Jii radu měsicÍ! se poli t ičtí činllelé v Bonnu a ve WashlOg
tonu i v hlavn1ch měslech dal!ích leml Z.ipadu úsilovně 
snaií předstirlll prozíravost. Rikaj!: "Nás se 10 .netýk~:_.Není 
třeba prozrllloval nale zdjmy. Nenl l řeba uvdllvat prlCIOU k 
myšlenkoim, že povzbuzujeme "progrcsivní sily« V Ceskos!o
vensku. Nedopusfme žoidných věcných důklllu:" Je 10 lakllka 
vychyl ralé a z.iludnoi. NaštěsH svěl není jii lak naivo!, jak 
by se mohlo zdát. Pouč il se ze z';konilosli Irídniho boje. 
V.Llen;n zanechal světu spolehlivé kriterium. PoloM otázku: 
nKomu to slouií," 

Stále více lidi na vsech kontinentech $Věta chápe, že 
prolisocialistidé intriky v Ceskosloyensku nemohly býl ku 
prospěchu dčlnicke lřidy, rolnictva a prac"jici íntcli~QncQ, 
kte,é po 20 le t vkládaly všechen svuj lalent, 11m II poctivou 
praci do výstavby socialistické společnosti. Nemohly být ku 
prospěchu československého lidu, který se cili! v bratrském 
svazku socialistických lemi plně bezpcčný pred hrozbou 
revanšistických pOiadi)vku n';stupců Hitler ... i před imperialis
tickými záměry obnovit kapitalismus v télo středoevropské 
zem;. 

Stále vice lidi na celém svě t, c";Spe, že intriky nepř.ilel 
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socialismu v Cesk(lslovensku mohly slouii! Jen lěm silám, 
které chlěji obrátil kolo dějin zpět, vnutil československym 
dě!nikům a rolnikům jejich s!an~ kapitalistické pany. 

• 

" 
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DISKREDIT ACE 

KOMUNISTICKÉ STRANV ČESKOSLOVENSKA. 
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OCHROMENI CINNOSTI USTAVNJCH ORGANU , 
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Taktickou linii kontrarevoluce bylo likvidovat vedoucl 
ulohu KSt. tbuvl l moci dělnickou lřldu a rolnlclvo a rozvrátil 
stalní orgány CI společenské organizace. 

Reakce povalovala podlomeni vedoud ůlohy KSC za 
nejdůleiitěj~f podll1lnku restaurace kapital ismu v Ceskoslo
vensku. 

Plenami zasedání ÚV KSC v květnu I. r. vyslovilo požada
vek » zabezpeči l p olitické vedení společnosti komunistickou 
stranou CI rozhodně vystoupil proli pokusům vyvolávaní 
nedůvěry vůči straně a o odmlt.i"í je;ího morálního CI politic
kého prciva býl vedoucí, rozhodující politickou silou socialis
lidé spolecnosli.» 

Přesto však nejen před uvedeným zased.inlm ÚV, lil ie stej
ně lak i po něm reakce tvrdě llločila proli vedoucí úloze 
KSC. Využila pro sve cíle komunistickou st ranou ~ah';jený 
proces nápravy ne správných metod stranického, státniho a 
hospodářského fízení. Snažil ... se přenést odpovednost a vinu 
za chyby minulosti z jednotlivých osob na celou stranu. 

9. če r vna otiskl denlk »Mladá IrOllla" 
smu t né proslulý ,I';nek nazvaný "H odilla 
pravdy«, jehož au l or e m byl J. Hanzelka. 

TOlllo článek bez zábran hanobí celý dvacelilelý p roces 
socialislick6ho rozvoje Ceskoslevenska, Il<'lzývá ho degradací 
ve všech obl<'lstech života a hrubé úlo,í proti komunis tickó 
s traně. 
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V n,;sledujidch čislech IIIčal denik oliskovlIl ohlllsy na 
zminěnj (I';nek. Drliv,; věn ina ~ohlasů. obsahovllla chvalu 
loholo pamllelu. Hllnzelka byl srovnivin s lekařem, klery 
.. je schopen vylečil Ceskoslovensko le všech neduhů.~ 

~Mlada Ironlaft oliskla I dVl .. kritické" ohlasy. V redaki:. 
nim úvodu však neopomněla ironizovat jejich autory, ačkoliv 
vyjadřovali velmi věcné a rozumné myšlenky: 

.. Chtěl bych se zeptat J. Han zelky: Kdo vam dal privo 
ps,;t takovým způsobem? Kdo vás pověřil mluvi l 
jménem lid í, jejichž nejste predstaviteleml .. . Velice 
liluji jen toho, ie lisice mladých lidi budou vdim 
neodpovědným é.lánkem dezor ienlováni . . . Nebudu 
• analyzoval. 'lilie " IIImyšlen!q o stat isicich oklamaných 
občanů s rudou legit imaci v kapse, prolože problémy 
jejich jivola II boje Jsou v,;m ci zi ... Zd' se, že vaše 
tragedie spočivá v povrchnim přístupu II ukvapených 
z';věrech.~ 

Aulora druhého ohlllsu pobouřilo, že Hanzelka d,;v,; Ce s· 
koslovensku málem za přiklad demokrac ii Indonesie. Recka, 
Sp'lnělska, Izraele, Německé spolkové republiky a USA. Dále 
vyjlldřuJe svůj protesl proti tvnenl Hanzelky, ie dělnici 
predstavuF "nevzdělanou ma1U .• 

Redllkto r odděleni mezin,;rodnl pol i ti
ky týdenlku»Literárnllisty"A.J.Liehm v 16. 
čl11e ze 13. června prohlašuje, le právo KS(; 
ni vedouci ulohu v l eml u něho vzbuzuje .. hluboké pochyb. 
001tl«, protože komunisté podle jeho nhoru hoeuml fldll ... 
Pile: •... . . mluvlse o ol (o vedouci úloze strany) jako o věci 
nesporně, hovoř! se o morálním a politickém právu a přitom 
mysllm .... nenl v léto zemi věci spornějli, morálního a 
politického pr,;va otřeseoéjšiho nei právě loto ... 

Jeden z ideologů kontrarevoluce Ivan 
Svitik v čl"nku .. Smysl obrody .. otišlěném 
v deníku "Práco« 19. kvělnll zašel jeltě 
d,; I e: 

"Vedouci úloha komunist ické strany v lakové formě, v 
jaké se vylvořila v uplynulých 20 lelech ve východoevrop
ských zemich, je absolutně nepřijalelným systé mem pol itické
ho 1ívola ... 

Lenind:.é pojeti komunistické slrany a jejich funkci v 
revoluci bylo kdysi nezbytnosti, avšak dnes v podmlnk'ch 
vySPělých zemi je nepřijatelná. ~ 

" 

• • 
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Dále Svi!ák útočl v čláoku .. Důsledky slove: 

.. Je však komunislick' strllnll vůbec schopna své 
vl~stnl proměny I vojensko-byrokralicke organizaca 
v občanskou stranu? .. Jin~k rečeno: je komunislick' 
strana jeltě vůbec schopna řeJil otázky slálu a národa 
podle lákladnich pr~videl evropska politiky?« 

Antonin Roček v .. Otevřeném dopise 
M. V. Zimjaninovi« olil l énem 3. července 
v reakčnl m týdeníku .. Sludent .. piie: 

~Pii pokusech o ralormu naši společnosti jde i o relO!"· 
mu ideových n'Iorú a p ri ncipů vlaslnTch KSC . . . 
Povýšili jsma socialistické ide je i ckonomii nad kapita
lis'ickou, ale zapomněli jsma uskutečni! podobnou ra· 
lormu v cháp'ni st ruktury komunistické sl rany ..... . 
Je na čase rehabilitoval lermín Irakce (tam se formovaly 
n'lory a praktickli politika)«. 

Týdenik .. Ll t erirnl listy" 
r ubr i ce .. Cten'ři o straně 
zdůrazňuj e; 

vl!.člslev 

a slran'ch" 

.. ..•. Nelze přijmout koncepci jedné vl,dnoucl slrany 
i kdyby hlásala ten nejpokrokovějšl akční program . . . 
Zabezpečit demokracii t ěžko múie strana, kter,; je po
vina dólat nikoliv nlirodni, ale inlernllcionilní polili· 
ku .... Bel opozice neni demokracie, ale pseudode· 
mokrac'e ... 

Ludvik Vaculík v interviewu francouz · 
skému lislu .. Figaro" vyjadřuje naděje 
reakce lakto: 

..Komunitl ick' slrana je jenom jednou z polit icky-ch 
str~n existujícich v Ceskoslovensku. Občane jí mohou 
vyj .id/il důvěru, nebo též nedůvěru. To n.im uk'že bu· 
doucnos t ... 

Alexander Kramcr, člcn rcdakčni rady 
časopisu .. Sludenl«, v (I'nku .. Jakou de
mokrac i i? proklamuje lakovéto myšlenky: 

..Není pro o.is dů leiitó bude·1i demokracie burŽOlllol 
nebo socialistická, pro n,js je důležitá prostě demokra· 
cie ... Dá!e piie: ~U n,;s e~istuii let išizované pojmy. 
Svaté, nedotknutelné principy. Vedouci postaveni 
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komunistkU stuny. Př' t elslv i a spojenectví se Sovět
ským svazem. $ocielistickě zřl zení. .. ~ A klade 
ol'zku: "Je vůbec nutně, aby vedouci úloha komunis
tické ,trany byle ú,lavně uz.ikoněne1 ... Proč by 
nemohla být u n,h ,trane , nesocielistickym progra_ 
mem? 

Jak oznámilo ~Rude pr6vo " ze U . eervna, pfedstavilelé 
socialistické strany prol. Kacl a PolLi cek na schůz i v Domaf
Hclch nazvali KSC »polilickou nulou." 

Y le k zvaněm »Memorendu ceskosloven
ského li d u. vypracovaném org a nizačním 
výbo r em "Streny českos l ovenských spr a · 
vedlivý c h socialistů«, se podle zpravy 
"M l ad é f r on t y« ze 1 4. če r vna, p r ohla~uje: 

" Zakon, který přijmeme, musi zek.izet jekouko1iv komu
nidickou činnost v Ceskoslovensku. Zek.iiem. ~innosl 
KSC a rozpustíme ji .• 

"Lile r á ,n ! lis l y. ve z p r Avě o sh r omáždě
n I "K I u bum 1 e d Ý ch.. v Semitech přinesly inform4c; 
o l cele otevřené kontrerevolučn! výlvě jakéhosi Tomíčka : 

"KomunIstickou slrenu Ceskoslovenska je nutno pova
lovel za zločineckou org ,)n;zeci, jakou ve skulečnosli 
byla e odstrenit ji ze společenského livole .• 

Ileg'l n l o r geni z ec e vys t u p ujíc I p o d 
ná z v e m "Revoluční v ý bo r demo k ra t ic k é 
slrany Slovenska" ro z !,;:lla v červnu v r ů z
ných o'gani z 4cích i v ř,)dě podniků měsla 
Svi t pr ovo l án í obsahujicí n'sledujl c í p o
fad ,) vky: 

Rozpuslll Jednotná zemědělská drublva a do konce dil 
1968 vralll zemědělců m Jejich půdu . Povolil leg"nl llnnOsl 
demokratické a agr.tirnl strany, které e xistovaly v budoasnlm 
Ceskoslovensku. Volby v lemi provés t pod me zin',odnl 
konlrolou Anglie, USA, itálie a Francie. V l eskoslovenském 
tisku zaslavil zvefejiíován! kril ickych l lánkú proti západnlm 
s l átům, a ohell krlllky zami m plně protI Sovětskému SValU. 

Pflpojll Jelit v roce t968 " Podkarpatskou Rus" k I:.eskoslo
vensku. 

Provoláni konč i výzvou "Smrl komunistické slrlně l . 
S cí lem r o z vr.ili l K S C l evn il;: r e ak ce 

p oi ed ova la svo bo du I r ak čn l č i nno s ti . 

" 
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J. Fi bic h napsa l v týdenik\! ~U l or' rnl 
lis t y .. , že neni nelby l ně, aby KSC byla vedoucl 
silou ve stálé " nového leskoslovcnské ho demokratického 
socialismu" a vy zval 

.v!echny opravdové nositele a zaslánce procesu demo
kratické obrody spoji' se v jedinou mocnou silu .• 

E. M andler, v č l ánku 5 vy l nečným l i l ul
kem "Se s t ranou p r oti s t r4ni" otištěném v 
č a so p i se "Studen tu 7. kv/j t n a. propaguje lakllku 
rozvratu strany ze vni ti. Navrhuje "dcmokralila ciu strany ve 
smyslu likvidace dran ické discipliny a "sléváni strllny a ne
s ITan l ků ." 

T yden l k .Uler'rnl lisly . 9. kvčtna tvrdl: 
» ... Slr<'lOO, ktera vlnikle, aby vylvMalo racionálně řiza
nou společnost, plodl iracionalitu a chaos .... hl4sá noj
věli! svobodu a omel uje nejzakladnějU $vobody .,. 
l bavuje dělnlky práv, za klera ůporn':; bojovali po sla
leti .• 

•. .• Sotva Je schopnll ujistil demokratizaci strana, klerá 
je nucena provadet "ejen n.hodnl, ale současně interna
cion<ilni poli ti ku a jejii cile nejsou vi:dy v souladu, vni tfni
mi podminkllmi, strukturou a polreb<lmi národa. 

Jen vytvořeni narodnlch stran $ progromcm soci6lne 
~ravedlivého demokratickěho stálu mů!a do budouc,\a 10-

jiltil demokracii ... 
Spisovalel t. KIl'l'''' no str6nk.ich ~Lile

r á r n i c h I i $ I ů (č. 9) rad I piejfl ke svobod"emu pohy
bu politických sil, k plnó'llu projeveni lvobod"ě, neohraniče
né a neorganilovanc Ini ( ;etivy individutllil . 

Podstatu vylev k .. lislo demokrecH., ke .svobodnému 
pohybu politických si!" odhalovali jednotliví komunilté v 
Ceskoslovcnsku. Tak nllpřlklad v deníku "RolnIcké noviny" 
byl 1. červne 1968 lveřejněn llánek JO$elll Inovcckóho. V 
ll';nku se otevřeně mluv, o lidech, kleři pod maskou "pro
cesu demokrlllileCe~ velice škodi coskoslovenskómu lidu. 

"Jako houby po deUi - píšo autor _ se hlási o slovo, 
e nejen o slovol - rŮlnl lidé s "čis!ym $vědomlm .. , s 
~listýmll rukama .. , "neposkvrněnou reputaci". Soud,me
li podle jejich slov, pak všechno, co jsme děleli po 
osvobozeni, bylo špatné, ne-Ii lloči,.,né._ 

Autor uvádi jako přikled vyj';dieni Yledimíra MaMka, 
klerý po i llduJe nevěřit Komunislické s!rll ně II dod'v6: .. To 
; 111 jen mlllý př , k lad uknujic i ne to, co si mysli e přej i rů z ni 
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Mand'<ikové, SviMkové, Prochálkově a dali; s nimi ide'ově 
zprlzněni bojovnici la »čistou demokracii ... Oni zalím jen ješ
lě otevřeně nevolaji "Pryč s komunis!yl Odevzdejte 
moc nestraníkům! .. (A mezi t';'milo Dnestraniky« jsou viděl 
známě Iv';ře bývalých nársoc, agniroiků, ludáků a jim podob
né zkompromitované protilidově »spoleČnosti«. ) Je pocho. 
pitel ně, le komunisfe jim lulo radosl nedopřeji." 

Jak ozn';miJ 29. srpna libanonský denik 
"AI chadal", vyprávěl americký kongres
man John Culver, klerý se nedávno vrátil 
z cesly do Ceskoslovenska, o svých set
kinlch s bývalým generálnlm ředitelem 
československě t elev i ze J i řlm Pe l ikánem. 
Taková je podstata jeho vyjádřeni: 

.. Sloupenci liberalisace počitaji s důsledným očistěnim 
vedoucich orgánů slrany nejen od nepřátelských fivlů, 
ale t.é~ od těch, kdo zaujimaji nepevnou nebo vyčUvaci 
pOZICI. Do vedeni republiky musi přijit lidé, k te ří budou 
schopni osvobodil československou politiku a ekonomi_ 
ku z vlivu rude ideologi. a obrátit ji ve směru odpovi_ 
dajicím tradicím Západu ... 

Rea.kčnl. s!ly rozvinuly nepředstavitelnou ~Ivan jci proti 
99 pra~ovnlkum dvodu »Auto-Praga«, kleří poslali dopis 
~ovělským přátelům, oti~těný v moskevskě .. Pravdě.. 30. 
cervence. Auloři dopisu vyjádřili obavy o osud socialismu 
ve svě zemi i city přátel s lví k sov';'lskemu lidu. 

Jlf v den ollněni dopisu objel/U se v závodě re daktor 
Ceskosfo venské te levIze. V !elel/bnl reporl .ifl se snafl! 
c!oU zat, fe dopis nevyjadfu j. názory pracujlclch závodu. 1. 
a 5. u pna b ylo jif na závodnlch schůzlch "posuzováno jed . 
nánl .. soudruhů, klefl dopis p odepsali. 

Deník "Svobodné s l ovo .. 9. srpnll o t iskl 
dopis vědeckěho pracov nik a Oslavu so
cíologie CSAV M. Jodla. 
Autor nenávistně piše: 

.. 99 lidi,. kleři ,iako pr<'lcujici závodu .. Aulo _ Prag<'l .. 
pod.e ps<'lll dOP.IS, uveřejněný polě v sověhkě ~Pravdě~ 
••• jS?U zr~dCl. Sami se vyloučili z n<'lší společnosti. 
Ne~h l .. odeJdou IlIIm, odkud očekávaji pomoc a kde na
chuel' p odporu ... 

12. srpna se kOMla na závodé ... o~á schůze. Stvanice po
Ic.r<'lčovala. 

13. srpne předsednictvo Ov KSC odsoudilo nedemokra_ 

" 
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tieké melody kampaně proti aulo rum dopisu. Přeslo však 
deni~y DPráce. a .. Svobodné slovo. pokračovaly ve svých 
úlocícn. 

P r aiský dopisovatel a nglického denl· 
~u .Daily EJpres .. Denis Bloue t se rozhodl 
ověřit li lpr,;vy o těchto ilvaniclch. Zde 
je jeho svědeclvl: 

.Sám jsem navmvll ziivod, abych se piesvidčil, jakA je 
skutečnos t . Jeden ze signatiiřil dopilu, 4S letý Jiil Du
ben, člen KSC m'lě rekl: Velitel závodnl jednolky Lido
vé milice a jeho zástupce, ~Jeř i podepsali dopis, byli 
propu~tén i z práce. oal$lm č tyřem _ mezi nimiž jsem 
i jA- bylo prikádno podat si i"dosl o rozv';zánl pra
covnlho poměru . 

V dopisu d e nl~u "Pravd",,, piše S. PeJrAk: 
"Dnes pomlouvají II očerňuji komunisty, kteř; se ničím 
neprovinili, snad jen lim. ie obětavě pracovali. Na:tý
vajf je konlervalivci a poslupně Je odslraňuji 1 funkci. 
Nyni se u nás můle vydlivlll za komunlslu len, kdo na
dáv'; na Sovělský svu a chv,,1i Záp<'ld .• 

Heslo "kritiky chyb minulosti" poslouiilo reakci k popl
ránl a zneva i ováni v~ech výsledků socialistické. výstavby za 
uplynulých 20 lel a k p<'lušálnl, demagogické. kritice činr'los l i 
KSC. Relk~nl I deologově lakovým zpusobem pripravovali 
morAlně-po lltlckou ziik ladnu k prosuenl poladavku odcho
du dech komunistů z fu nkci ve vJech oblas lech spolelenské· 
ho l ivola. 

A. J. liehm p sal v 16. č ls le Ml i ler'rn l ch 
Ilslu": 

"Skvrn"", mor.;lnl t v';ři těch dvaceti let je tolik, fe se 
člověk ai bojí srovnlivat s minulosti. ... a za všechno 
odpovldoSla strana. Docela l il vJechno. Včetně Yýsledků 
oS důsledků. A s nI konec konců všichni komunis té - li 
více, li měně. A nejvíce li, kteři neodpovídali vůbec za 
nic a jenom se vlHli ..... 

20. srpna o t isklo "Rlldli pr';vo .. "'sledu· 
jlci zpr ';vu: 

"Přislu~nlku závodnl slrlite závodu ZKL Brno byl doru
čen vyhrůiny anonym"1 dopis ... 

Lelá~, podepsllný tajemnikem _tajného vyboru~ 
obsahuje 10 bodů, v nichi v desá tém II posledním H! 

pr<'lvl: 
_Tuto výzvu ihned po doruten; vyvěsl člen závod-
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nI stráže u konlrolních hodin. Nevyvěsí-Ii tuto vyzvu, 
bude uslřelen při přileti t os l i odstraňováni náčelnih 
lidove mllie •...• 

Přes tuto výhrůiku člen dvodni stra i e předal ano
nymní le!"k příslušným Ofganum, II p roto můžeme infor
movat nllše tlen';i', oe »llIjněmu výboru .. jde. 

PředevUm je to pokyn .,ol Pou!e)'e na dvodech 
ukrulný boj s komunisty, vy,oUejle jim moc z rukou.a 

Dale inslruuje, jak odstraňovat t funkcí hospodářd:e 
pracovníky, jak diskreditoval komunisty, zejména lunk
cíon';;e II Jllk rozvracet výbory zavodnich organizaci 
KSC . .. 

Druh.; polovin, leUku S8 hemli výzvami k vražděni 
komunistů (_Nešelřle jejich ilvotyl.), ke slřílenl ze dlo
hy, zmocnil se zbraní. 

Celý lunlo le tak by mohl být povlliov.in ta výlev 
par"noika, kdyby šlo o ojediněly připad ... 

Mnohá přiznáni dpadnlho lisku v poslednt době odhaluji 
peč livě skrývané dměry kontrarevolucionáfů, kteft se tajně 
p' ipr"voval i uchopit moc. Jil delll dobu obratně a plánovitě 
prouzoval i své "věrné lidi .. do slálniho aparot lu a do 
orgánů strany. 

Tito pomocnici konlrarevoluce-j a k d o k a z u i e f r a n_ 
couzky burfoasni žurnál mTemps Mode r
n e ~«-':".~ j r "projevoval vysokou disciplinovanost, pfisně 
plOlI "hnil", pronihl do aparálu II do vedoudch orgánů 
obsaIoval kli čové funkce ... Sou~asni se jim doporučuj~ 
~~yv"rova l ~e jakýchkoliv p ředčlsných konfliktů s nadftze
n.~ml a snald se co nejrychleji postupoval po lunkčnlm l eb
fl lku.m 

. . PO? ~eslem ~rozvoje demokracih vys toupily protisocia_ 
IIslode soly s pozadavkem změny struktury oS složeni Národn' 
fr.onty, kte!.á ,do léto doby sdružovala polilické strany a o rga ~ 
nlIaee slojlCI plně na pOlicie" socialistické výstavby. 

Re.akce vystoup ila s pOlad"vkem včlenit do NF vlechn 
c rgl nlzace, n~Iávlslt!! na tom,jaká je jejich politická orientac: 
~čelně takovych 0~9an izad, o nichf sám če skos lovenský lisk 
f il el~fe llě psal, le ISOU v rukou vysloveně prollsoclaUstlckych 

v u. (Klu? ~31: Společnosl na obranu lidských pr'v a pod.) 
Za,člen,enl t e~h t o protisocialistlckych, konl rarevolulních 

orgar"zacl do ramce N'rodni fronly mě!o b 'I ř h d 
etapou k nové ,. ,. k' Y P t!!c onou 

.. mu po I IC emu sytlému sl';lu .. , ve kterém 

• 

• 
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reakčnl sily bojujici proti KSt měly ziska/ viechny možnoslJ 
k uchv';cenl moci. 

Francou z ský t ý d enik "Exp r es .. 6. k vě l-
na otisk l pr ohl.iš e ni A. J. l ieh ma. ž e 
"v ť:eskoslovensku Je ni poradu otázka dobyti moci ... 

"Samolřejmě Národnl fron la-rozvlji v jiném prlpa
de A. J, liehm svoji ~koncepciM-neni cílem, nýbri jen 
prostředkem n';slupu k moci l ěch sil, Heré budou 
v piiitim obdobi určovat cesIu dalilho ro zvoje naii 
země ... 

Sku/e~nosl, že sily reakce se neometOl/aly jen na .. 1eg"ni .. 
metody dobyli moci, il le současně se pfipral/ovaly i 
k ozbroje né mu pu~i, velmi jasně dokazuji slova výše jmello
I/lIněho ideologII konlrarel/olu~ni .. obrody.: 

..Historie dala komunis licke straně možnosl obrodit 
se. Jestli te to možnosti slrana nel/yuiije .,i do úplného 
konce, Cdi a Slováci ji ve ~mou moc násilim ... 

Reakce široce vyuiila ke svým cllům laleině konslruol/a
ných .. anket I/eř ejného mlněnlt. 1ejména v obdobl, kdy znač
ná Usl obyvatelstva byla jednostrannym působen lm maso
vých sdělovaclch pros l fedků slině dezlnlormována a 1tr' ce[a 
správnou poWtlckou orientaci. Vysledky sugestivně, jednost
rannl vykonstruovaných nanket. sloul lly reaklnlm sUám 
k vyvoláv6nl nejistoty, nepevnosti a kotrlánl, atmostéry tolik 
vyhodné pro kontrarevoluci. 

Současně neust';le narůs t al tl ak reakčn1ch tiskových orga
nu na urychlené p rovedeni voleb do N';rodniho stuo
m';fděni. Souč'sl1 lélo kampaně byl také pobdavek, aby 
vedle seznamu komunlstickych kandldálu do voleb byl vydán 
též seznam prottkandld61ů z fad r epresentantů různ;ch poll 
Uckých stran, organlud, klubu, skupin a krouiků . 

N apř l kl a d 1/ manif e s t u "Klubu angažo
v aných nest ra nlků .. otištěném 11.Č er l/enc o 
se demagogicky p r ohlaiuje: 

"Za úsl iednl ol';zku přiUich měsieů považujeme de_ 
mokralické volby, které si neumíme předstal/it jinak 
než jako lajné I/olby s kand idálnlmi !istlnami několika 
politických s'ran I s kandid4tnim !lslkem nullvislých 
poslanců ... 

Takol/ým způsobem se přip ra l/ ovall! konl ra revoluco nil 
"Iegatni .. dobyti mod. 

V t pOmenu l ý 
v il j a ko a ulo r 

již L. Vacu"k se piods l a_ 
pr ogramu kOfltrarevolu l _ 
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nit h a k t I oJíJfěném v denících "Pnlce«, nZemědělskě 
noviny", .. Mladá fronta" a tydenlku IlLilerárnl Jisty« pod 
názvem " Dva tis/ce slov" které plm děln lkům, lemědělc:ů m, 
ůfedn lkům, vědcum a vlem". 

Tenlo dokument je otevřenou - b"nólními slovními 
poklonami socialismu neniip"dně mlskovanou-phltformou 
těch sil v Ceskoslovensku i v zahranili, které pod rouškou 
slovo .. liberalilillci", "demokratilillci" a »obrodě" se po. 
koušely vymuat celou hislorii Ceskoslovenska po Onoru 
1948, pohaněl a likvidovat socialis tické vymoženosti lesko
slovenskych pracujících, podkopal přáleltlví českosloven_ 
ského lidu s narody bratrských socialistických teml. 

Autofi .. 2.000 slov« pomlouvají Komunistickou slranu 
Ceskoslovenska a socialisticke zřizenl tvrzenlmi, že 1I ... Chyb. 
ná linie vedeni lměnlla slranu z pollllcké slrany a Ideového 
svazku v mocenskou org anizaci., le ..... Parlament se odnau
čil rokOl/lt, vláda vládnoul a ledllelé řídli ... ", le n .. • Komu. 
nlsllcké s traně ne pam Udny dík .... 

. V tomto "dokumentu~ se v podstatě vychvaluje b urŽoe. 
lili Ceskoslovensko I neskryvajl sympatie ke kapitalisti. 
ckému z řízenI. 

.Autoři prohlálení, I ti, kdož sfoji lili nimi, usilují o eklivi
za" všech prolisotialis lickych živlu, Jim Jsou určena slova 
" ... čas, kte~y nastává, bude rozhoduJícl pro mnoho let, .. 
... Mus/me Jil ... s vlaslnlml rOlhodnufíml .... Vyzyl/ajl "k pou. 
l ili. vlech _pros/redků, takovych Jako demonstrace, slávky, 
bOjkot dverl funkclonálů~ ald. k lomu, aby byli pflnucenl 
k odchodu z lunkcl socialismu oddanl komunisté. Vyzyvaj l 
k " uslavovánl vllstnlch oblanskych vyborů a komisi 1/ 

mlslech., kleré by Se uchopily moci. VyzrVA)1 Iue zbrani 
v ruce stát za vládou, pokud bude d~lal to, k b mu jl dáme 
mand ' .... 

_ N~va tisi,e s,lo.~ « nenechávaj! fádnou pochybno$! o sku_ 
',:cny,h .dle,ch JeJI,ch ~uloru a inspirátoru. Vystoupili, jako 
p're.ds,tav,lel~ .pr~:'lcovych, ,~)r.olisocilllislickych sil v temi, 
I,m z, JSou. ClZI ?aJmy. praCUJlClCh. Ne náhodou poznamenal 
mad an,ky demk IINepHabadsag,. že program .OVII lisice 
slov:, le ~ápa~ně shod,uje s pomlouvačnym lónem západniho 
?urzolI.n,ho IIsku, s Jeho dvojsmyslnými prohlašeniml a s 
,nslru.k", klerou pro ~Innosl československé pravice d ormo_ 
v~1 z.apadon~meckY .Spiegel.: .je lřeba jit společně liS děl. 
mckym hnuli"" bez lak zvanych »apar.ilniků" a se středními 
vrslvami bez těch, kdo ocholně slouH KSC,,, 

" 
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.. Die Welt~ k lomu Je! l ě dodal: "To, k čemu došlo v Pral e, 
dává důvod k velkym nadějím. Viděl lenlo vyvoj a mluvil 
o něm-neni ani smělé, ani pesimislické. Nenl 10 anI vÝ1va 
k nerozumnému postupu, k dopouUěnl ,hyb vyplývajicích z 
netrpělivosli. Je 10 splše duleiilá, rOlhodujici čás l hi pravdy, 
kle rá by měla zatlm v Praze zůslat nevyslovenou .• 

I. Sviták v ~"nku .Ousledky slov .. (Llle· 
rarni listy" 1 1 8. července) předpovlda 
velkou budoucnost Vacullkovi a jemu 
podobným II pi l e: 

~Ones je zřejmé, fe tenlo slal řidili myllenkovi a poli· 
l i~1I inVlllide a ie vice net polovina je stále na svych 
míslech v parlamentě, Nllrodnl Ironlě, v ústřednich 
orgánech komunislistické slrllny I ve stálnlm aparalu. 
Poslední obdob! olevřelo novou perspektivu ... zna· 
mena 10 kandidovat tid i nového Iypu, kle,,; budou 
moci volil s dobrym svědomím i neslraníti, Pro spiso
valele Ludvika Vllcutíh a aulory prohlUenl je snadné 
tisklt podporu nestraniku ..... 

Nepřátele lidové moci vedli souslředěny, silný ulok 
proti vykonným organům slalnl moti. Vlemofnyml prosl
ředky se snažili diskredilovat arm.:idu II orgány bezpečnosli . 
Usilovali o likvidaci orgánů stalnl belpečnos t i a o ~přehod
nocení" "Iohy soudu a prokuralury, 

Ohmžilě po lednovém plénu OV KSC skupina reak~ně 
orientovaných lilmovych pracovníků ve spěchu vyrobila 
speciální lilmovou reporláž o studentské demons 'raci v lislo
padu 1967 v Praze. Ve II1mu, zjevně vypot:Jtllném na 10, 
aby vyvolal rozholtenl a prolis lálnl nálady, se IvláJtě pod· 
IrhuJe postup prlslulnlku bezpel nosll proll sludenlum vystu· 
puJlclm s protlsoclallstlckynll a proltsově lSkrm l hesly. 

Tenlo film byl ohmiilě rozmnoien do 60 kopíl a po celé 
republice se promlllll Jllko žurnál před kllidym předslavenlm , 
Ooslalo se mu tid obrovské reklamy v lisku, v rozhlase a 
lelevizi. 

Tak se v zemi 1!I~<lla rozvljet reakční propaganda 
nllmiřená proti vládě republiky /I orgánu,n bezpečnosti . 

Del11ilgogická li teráml cvičení ideologii r(Hlkce měl" 
Imá~1 I svésl ze spr.ivné cesly pracujicí lid, rozseve t spory 
mezi jednotlivymi vrslvllmi leskos(oven~ke ~pole~no~li. 

N.§tornYm přikledem h~ové demagogie 
byl čl á ne~ I. Svi!aka .. Sm y sl obrody~ ot i! · 
l ěný 19. kvé t na v deniku _Pr.§ce.: 

" 



"Budele-li ma lalo p r6va - l icoměrně p ile aulor -
na, pOlrebujete kulomely a děla! Proli komu, když jsle 
(dělnick6 mda) věUina n6roda. Nepotřebuje milice 
někdo jiný, nel vy! Nejsou lu v djmu apar.itnik.ů? . . " 
V dam lasti Uve I. Svit6k délniky prot i technické in
teligenci a hospod6řským pracovníkům, klei-' prý i za 
socialismu slouii organizovanému vykoi isfov6ni děl
niků_ 

Nepř,mtelé socialismu velmi dobře cMpou, že Lidové 
milice slojem! z pevných uvědomělých dělníků jsou jednou 
r re61ných druk stabili ty socialislické sl6lnosli. 

Pravě prolo ro zpouta li prot i jejich exislenci bezohlednou 
P?m!ouva~nou kamplIň. 

Oenik .. Svobodné slovo. napl ll l 29. 
kvělnao: 

.lidové mi lice nejsou ozbrojenou silou 
ale stranického lIpllr,mtu .• 

T ýdeník .Stu d ent. dod6v6 

dělnické třid y, 

n a 1010 
t emao: 

"Ve skulečnosli nejsou lidové milice vymoženosti děl
nické lřidy, aole KSC, kter6 se v tomto pHpaodě kryje 
pl,mWkem dělnické třidy ... 

Ozbrojené oddily dělnické !řidy vytvořeně v roce 1948 nll 
závodech a v podnicích v djmu obrany revolu~ních vymo
leností lidu se stllly předmilem stále zuřivějších ůtoků , 

V pralskych ullc lch se obJevlly skupiny provokatérů. Tito 
ndemokraté .. , ktefllynchovali lidi s rozdilným názorem, sbírali 
podpisy pod " poiadllvelt« rozpultěnl lidových milicI. Ne 
zcela bezvýznamnou podrobnosti Je 10, 2:e svoje hesla psalT 
nejen v če~lIně, ale r v někoUk. záplldnlch jazycich. 

Tylo provoka':ni výpady vyvolaly znepokojeni II rozhoř
čeni mezi prllcujicimi Ceskoslovenskll. V lisku byl lveřejněn 
.. Otevřený dopis LM. v němž se členové Lidových milici 
kom6renskych lodinic obracejí ft vládi republiky se i6dosli 
.. by nedollo k podceněni č'nnosti lidových milic ... Jen naie 
slrana - pili autori - může rozhodovalo lom, jsou-Ii nulné 
lidově milice ... 

V dopise se řiki, že Lidové mi lice v Komémě 
.jsou vždy plné připraveny chr6n,t djmy dělnické l řidy .• 

Autoři dopisu zádaj; nedovolit . rozvrat naj.eho socialls
l ickěho zř i zeni, o kle.y nyní usiluji vni l řn í i vněj!;i nepřáte lé 
našeho zř i zeni. .Auloři dlile p o žaduji, aby i v budoucnu 

" 
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byly Lidové milice pevnou současti obranného systél11U re
p ubliky. 

Podvrlllna činnost vnllfnlch sil reakce proll socIalistickému 
lř í zenl v C:SSR se opltal ll o stala olevfenčjll podporu zvenll . 
Tak kupflkl lldu 1Iipadoněmetký denlk .. Frankfurter .6.llgemel
ne. t, července htubě naplldl lidové mUlce v Ceskoslo
vensku a nazvlI l Je "jllkýmlsl ulolnýml oddlly.. Komunls
IIcU sl rany. 

"Udově: milice. _ drze píše lento organ západoně
meckýth imperialistů - "jsou již d.ivno z,nlaraiou org".
niucL Nynl je jasné, jakou chybou by by!o ne~ozpustl l 
luto stranickou arm.idu připravenou k obcanske valce .• 

Atmosféra neklidu a chaosu v zemi záměrně vyvol.iv/lná 
reakci napomáhala akliviuc; různých temnych živlu, spodiny 
společnosti, pomahala k rychlému rustu zločinnosti. 

Slovenský denlk .. Smena .. ollskl rlldu materiálů o provo
kalnlch vystoupenlch r eakcionářů II výlrfnostech anarchl
lujlcich chuligánů. 

Tét v ll.inku "Provokace na středním Slovenskuu se uvádl 
varovné slgn.ily dčlnlk\i _ ul astnlki! partyzánského hnuli I 
t ady daUlch oblanů o tom, le plíslulnlcl bývalych faJlsllckých 
organizaci lnovu zvedali hlavu. Oenlk uvádl dále ve~ké 
mno2:s tvl lak lů o chuligánských výlrinoslech proll orgánum 
bezpeČnos ll. .' ' 

13. srpna bylo piedsedn,clvo U~ KSC nuce~~ prOjednat 
pobuřujíc í akce jed!lotllvych skup'" provokaleru v Praze: 
Cinnosl lěchlo reakčnich skupin, jak upozorňuje »Rude 
pnívo" 17. srpna, ohrožuje bezpečn~sl če.slnYch Ii.di, úsili o 
upevněni demokracie ve společnosh ao predslavuJe hrozbu 
socialis tickému zřizení. 

I nspirátoři a organiz.iloři proli$ocial~sl!ckých ~il řidl l~ 
dkulisí lu lo či!lnost zaměřenou k vyvola", ana~ch,e v. z?ml: 
k vyvoléváni nacionalistických v.išnl, prol,komurllShcke 
hysterie a reakčního n.isil i, A S/lmozřejmě v lakové /Ilmo~fěře 
počítali s ůspichem ve .. svobodných_ volbách. 

Neoddělitelnou součásti kampaně prollsoclallsllckych sll 
byla soustavná spekula llvni apelace na mlnčn! mláde2:e iI fil 
lelná hra s jeji pollllckou nezralosti. 

Reakce neJelflla sliby, fe " uspoko jl vlechny poiadavky 
mladých .. a fo mladá genetace .. zau jme odpovidaojlcl mlsto 
ve společnos ll , .. P/IIom ncopomlnala neuslále zdůrazňovat, 
2:e .. slaré« vedeni Ignorovalo Iylo vátně problémy a nebylo 
schopno Je fellt. 

" 

. 



Události poslednich měsieu a zejméM pak 1 obdob1. 
kdy kontrarevoluce sňala masku oprosocialistických .. hesel <:I 

přešla k otevřenému boji proti socialistickému 111zenl, bohu
lel ukázaly, že se kontrarevolucionáF~m. podařilo u rčitou 
čásl mládeta a studentu strhnout ze spravne cesty. 

Mládei kterii neprolla tvrdou livotnl ikolou, byla tvár
ným mllterlálem pro mist ry podvratné činn,:sti. Je ji moi no 
snadno podnítil a svést k provokaclm, Práve, mládet. se ne
chala vláhnout do protisocialislických a prollsov6lskych de· 
monstraci. dopouštěla se p,ovoktlC!nich akci proti sp~jenec
kým vojskum socialistických zemi, neudivého hanobeni pom
níku sovětských vojáku, .kteřl poloi ili v pětač,ty~icálém roce 
své životy za osvobozeni Ceskoslovenska I laŠlsllcké po robJ; ' 

Stále siln ěj i pronikala do země burtoaznf propagan a 
otlentovan.!i právě na mládet. Klna byla za.plavena I,ilm,y pro
pagujícími západní způsob i ivota. Jako lavma se oblevlly po
chybmi bezideové publikace, které byly jen š patně zamasko
vilnou burioazní ideologif, To vle doplňovaly podvratne 
přenosy rozhlasu a televize včetně te levi ze záp<'ldoněmecké. 

Oh na pfe dem dob'e promyšlené nlde ologlcké působe . 
ni. _ p rováděné spo jenými silami vnUfnl I vně j ll kon trare · 
voluce _ nemohlo lustal bez vlivu na vědomi ml.!idefe, na 
lejl n.!ilady a či n y, 

Velmi os t ře se změnil I vnějši vzhled něklerých českoslo
venských chlapcu a děvč<'lt, Objevovalo se slále více Dvla_ 
salých" v kolilich s reklamn!mi napisy Coco-coly a pod., mlá· 
deie polloukajid se po ulicích a od mllajlci podivou práci, 
Zvýšil se nákup alkoholu a vzrosll počet Mrkotiku, velmi silné 
se zvýšil počel treslných činů mladis lvých. Nemalý podn n<'l 
těchlo jevech měly lei v'ině nedosl<'ltky ve vychově mláde
že v posledních letech, Rellkčn! i ivly podkuřovaly mládež i, 
rozpoutávaly nihilislické v';1ně, vyvolbllly plluUlnl odmilání 
vymoženosli socialismu. 

Zvlašl' široce byl prop<'lgován n,hor o mládeži, jako 
zvlášlnl sociálni skupině, klerá má vlastni, na sodálnlch lří
dách společnosti nezávislé - politické požadavky, 

Současně bylo zdurnňováno, fe v CSSR nejsou vytvořeny 
nezbytné podmínky p ro rozvoj mládele a zabezpečení jejich 
materiálnich polřeb . 

V . Kadlec _ č len vlády C SS R _ ve svém 
vysloupenl na p l e n'rnim zased iinl OV KSC 
v květ nu Iúžil zájmy mlá deže předevšlm 
na dennl m<'lteriálnl otázky a podporoval 

• 

, 
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~hru na revolucionaře mezI mláde ž i. : 
"Měli bychom cháp<'ll naši mládet, jejl problemy by
tové, studenhké samosprávy v kolejích a pod. Tyto 
p roblémy vznikajl nejen u nás, <'Ile i n<'l Západě . 
Mládež poznala, j<'lk veliká je síla studentského hnuli v 
celém světě, a prolo chce t<'lké nyní slávkoval, demon
strov<'l t. , .• 

12. čerVll<'l o t iskla slovenská "Pravdau 
ro z ho v or s v ěde ckými pracovni ky pr<'li
ského Úslavu dějin socialis m u dr. Navrátí
lem a 8. Fre i ovou, v né m i olevřeně m lu ví 
. 0 kri z i mládeže z e soci<'llislickeho hle
diska": 

"Přičil'lu t řeba hled<'lt v lom. že směny g eneraci vyi<'ldují 
postupnosti a vzájemného prolínáni. U nas však tento 
proces problhá náhle, velmi rychle. Generace roman
tido _ pol itická (která vstoupila do politického iivola 
po roce 1945) obsadil<'l rozhodujíc! pozice II protože 
10 byla generace mladá, zablokovllla své po zice. 
ovšem na nenormálně dlouhou dobu. Dokol'lco ani 
dnešní n<'lstupujici generaci jeUě nouvolnila ce5lu.« 

V tisku, rozhl.lISu a tetevizi. v nejrú znějlích veřejných vy. 
vysloupenich jednotlivých Činitelu. vypo~itaných pi'edevšim 
na získáni popularity mezi mladeži. se v nejrúzněj!kh varian
tách omílala slova "demokracie«, "humllnitau, Dsvobodny 
projev vúle«, "Ivurči iniciativa tdolllu IItd. 

Celá tato nliberalistická.. Irazeologie byla zesilovánll 
mistrnými vypady proti KSC, social islickemu zřízeni, proli 
soci<'llislickým vymoženostem lidu. 

P rotbodallsllckě sily záměrně bránily a znemotilo'lllly 
ml~deit nají t své opravdové mls lo VI! spolelnosll. Odvlékaly 
jl od Ivurčí práce, zeslllbovaly jejl energII, myšleni, jeJI sku
le~nou Inlc lallvu. 

V roli ideových vychovalelu mládeže akHvně vystupoval i 
zku~ení, svoji práci vyborně ovlád<'ljici ideologové kontrare
voluce. 

V l ěc hto p odmlnUch ~M'ildá 'ronla" I dal!l mládežnicky 
IIsk podlehl O(!odpovědnýnl výzvám ozba'l ll se kontroly" Ce
skoslovenského svazu mládele. Právě na stránkách 10holo 
llsku byla rozvinula kampaň pllu~ál nl kritiky vefkcré mInulé 
práce CSM,. bylll uhájena Ilvlln lce proll lunkclonélum, 
kter! se doladovall slnlnlckého lIzcnl masové organizace 
mládeie. 

" 



Neodpovědn.i prohl,H enl a osl ré vypady p rol i komu
nis tické slrll ně se sli ly běinym jevem na str'nkác;h mládei
nickeho Ilsku Ceskoslovensk ll . 

Ti k nllpříklad časop is ~ Student" ve 20. čí s l e v čl'nku 
"Jak to myslf Alullnder Dubček!" drze polemi zuje $ prvním 
la /emnlkem Ov KSC v oliIc;e nezbylnos ti boje Ul jednolu 
hnuH mládeže. Aulor čl ánku j í z l i vě komentuje vystoupení s. 
Dubčekll II píie: .. Delegáli Ileskll'i, ji nemohu, ." Nic mi d nes 
neří ká po jem »jednotná orgllnizllte mládeže v telé léto re
p ublice .• 

• Mlad' fronlll", . Smenll., časop i sy .. MV _ 68., "UK -
Universitll Karlova .. , I d"lšl orgány mládelnického ' isku p o
mlouvllčnymi prohl';leními zo s lřovll l y situati II naváděly 
mládež k otevřenym vysloupenlm "na obranu svyc;h p riv." 

Celá lito dobře Insce novan' kampll ň kontrarevoluce se 
rozvljela pod heslem .boje Ul demokr"di." Je zvláUé 
chllrakteri slicke, že vlastn i pojem .. demokrade« se zpravid la 
pui íVII I v čistě abstrak tnim, polilic.ky mlhavém smyslu 
~čislé d emokracie ... 

P ražsk y č asop i s .. St u d en t" , ktery se 
n a z v II I .ty d ení ke m m llld é intel ig enc;e .. , 
ot i skl v e 1 4. č l s le z p e ra s v éh o s t' lého 
lI u l ora A. K ra me ra n á sle d ujl c;í h řl č k u 0 "
z e k: 

»Jakou polřebujeme d emokrllcii!" 
.. Skutečně. jakou! .. 
"8uri o aznll,, 
.Socill listic.kou h 
A h ravě ihned odpovldá : .. Ani jednu, ani druhou _ 
pros t ě de mokrac; ii, přesněj i ře čeno ~čjslou demokracii. .. 

Ni!: slránkách tisku reakce provoka~n' VY1,V': »nevěne v 
ideologii .. , .. v moc .. , ',nevěfle plánu a autoritám .. , "vy, ml.dl 
lidé, vlfte jen slIml sobě." 

Pod udery nikym a ničim neUldri ovanyc;h pro tisoc;ia!isl ic;_ 
kyc;h sil poča l Se ro zp ad"t Ceskoslovensky sva z mládeie. 
V podmlnkác;h úp lného chaosu Ulf aly v hnuli mládeže vzni 
ka l .. nové .. organizllc;e . Jej ic;h vněj ší polilick, .neutratnos l .. 
nebo neur~enos t posloužila jako vybomy pláštík k p roliso_ 
cia"stickym akcim. 

Pod prllpore m .. demo kratizace .. se ro:m l c;ovaly se p.ra 
tlstlcké tendence uvnitf jed notlivych skupin mlidefe, slllla 
ilgltace II "k"d"nl organllll cJ mladých, . ne z'vlsl',h ni! 
KS(:." 

" 
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Byla obnovena skau'sk.i organll" e. ZlIfal vych.het ~a
sopis .. Sklut - Junakn, vyzývajlci k ~obrozenl" organizaci 
exislujlclch pfed Unorem t 948. 

Svo ji .. samostatnostn vyhlásil studentský svaz. Siroee 50 
proJednáVll ly mivrhy na uplnou likvidaci Ceskoslovenského 
svazu mládei e /I jeho nahrazeni nSamos tatnýml svazy děl· 
nické, rol n ickě, studentské, stredol kolské, vo jenské mla. 
d efeM. které by byly ne zhislé na kte rékoliv politické s t raně . 
Objevily se i poladavky vytvoř it spe cifi cké svny mladele 
podle mirodnoslnlho rozdělenI i p ofil:davek " obrozenI .. 
orgitniuce věil ci mlide1e ald. 

Duru na »nestr"nickosl", n ... ~rovnoprlÍvne PllrlnerilvíK, 
»boj II zajmy mlide žeu byl charakteristicky i p ro d ... !il nové 
vzniklé organizace. Pro ilustraci uvádime výmluvny výtah z 
programu SV,HU studentu Slo vensk,, : 

lO Ve své činnos li nemůže byl Svaz prímo flten Udnou 
poli tickou sl ranou " musí so slil rovnoprávnym mez; 
viemi e xistujícími ... vznik ... jlcími polit ickymi orgoniza
cemi .... Svaz bude dohlíže t na politiku vlády a všech 
politickych slran.ft 

Sku:ei':ný charakter lóto nnestrank kos li " je mol né poznal 
a pochopil, kdyl thodnotime takové jevy, jitko protlsově ts kt 
de monstrace prafs kých studenh:' v kvčl n u, sběr podptsů za 
obnoveni diplomatických slyků s tuaelem, ollUčnl kontrll ' 
revolutni výzvy »2000 slov .. v . Mladé Iron tě .. , Jlrokou kam
paň Zll obnovu Socia lně demokratické slrany v časopise 
..Studen t. ald. 

h lo se bohuiel něk l eř; předsta vi l elé mladeic, l/Islep ení 
lovinis ' ickym opojenim o protisovětskou hysterii. sla ll vyko
n"va teli úiměrů kontrarevoluce, ut ... slniky rUlnyeh provoklel 
... divorsnich ~inu. 
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REVIZE ZÁKLADNfcH PRINCIPŮ 
MARXISMU -- LEN IN ISMU . 

• IDEOLOGICKÁ PRfPRAVA 
KONTRAREVOLUCE 
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Podstatou linie kontrarevoluce bylo ideově odzbrojit 
dělnickou lřldu a pracujicl lid Ceskoslovenska. 

Pod plámkem hledáni jakési »nové, moderní v!lrillnty« 
marxismu vedla se již dlouhou dobu v Ceskoslovensku 
usilovná kampaň za diskreditaci manistjcko~leninské teorie, 
za »přehodnocenl" ~ákladnich principů marxismu-leninismu 
ovařenych revoluční pra xi. 

Nekritizuje-Ii strana své chyby - je obviněna z odogma
tisnu.". »scholastiky«. "konzervatismu« atd. Jeslliže vystoupila 
s kritikou existujících nedostatků - okamžité se vytáhla na 
světlo boží téze o ne zbytnosti zaměny absolutně v~eho, 
"přehodnocení základu K, popírání samé podsl!lly teorie i 
p raxe nové spoltlčnosli. 

Zv1.HI' názorným při kladem je v tét o 
souvislosli vystoupeni C. Císaře na oslav ě 
ISO. výročí narození Karla Mar~e . 

.. Soudobé podmlnky, jaké se vylvořlly v Ceskoslo_ 
vensku - Iv rdí C. Císai' - nesnásejl dogmatické pojali ideo
logie a politiky ..• Vyl1oi'iI se nezbytný problem demokrati 
zace a humanizace socialislickeho zřízení, problem hledat D 
nají! novou variantu mar~ismu ... « 

" Nová varianta« je prý potřebná prolo, ie "prvotní osvo
bozenecke dle mar~ismu« byly deformovány . 

Odpovědnost HI »deformaci" prvotních osvobozenec
kých citů mar~jsmll je bezos tyšně kladena na zkuienosli 
sociatis licke výs tavby v Sově t ském svazu. 

Chyby a nedostatky, odhalené a napravované právě ko
munlsllckou stranou, Jsou ~neuilly ke špiněn I samotného 
pojmu socialismus, k tvrzeni o nedokonalosti celého nového 
spoldenského systému. 

"Socialismus ~ tvrdí C. Clsa ř _ ne splnil zce la naděje 
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lidu a praculi"ch, dal jim pocim všechny těžkosfi 
spojene s revolučnlm přechodem, všechno fyzické i 
duševní napětí spojené s pfe1iavbou společenského 
f.idu a také lili blouděni, chyb _ a"o i zrady ... . O to 
nalehavěji (l) pOlřebujema !lový rozvoj teoretického 
myšleni nalich marxistů, lim vice potřebujeme součas_ 
nou revolučni leori i . .. " 

V I a d I m I rBl až. k, spoluprllcovnik časopisu .. Host 
do domu. p i'a n" str"nk'ch .. liter,;'ních lislů " (č. f2 z 
červn,,), .. je lép. býl rozmaČk.in pod p'sy tanků, neili pro_ 
p"90vat marxlsticko-Ieninské Ideje .• 

A Ji" SI;ima spolupracuji" s .Rudým pravem" vystou_ 
pi117. srpn<l S prohlášenim .Několi k upřimných slov k účasl 
nikům prdsUho Hyde parku a n.jen k nim... V článku 
vylýv; ve jménu uchov;ni Dlelo demokra ' ické vymozenosfi 
vyjadřoval rů zné n'zory. dodrioval klid a poradek na živel
ných shromáiděnlch, <lby prý .nedollo k jeho zrušeni, jako 
formy demokrllc ia zavnitř". 

K . jak~ cflům sl?užily vlechny Iylo výzvy k vy rvořenl 
.nova varlllnly" marx,smu? 

Objektivně stoull jen II vykleJtěnl revolučnlho obsahu 
leo.le, k nuulenl Jednoly, celistvosti manlsllcko-Ienlnského 
ul enf, k dokjI'nl Je ho nepoužitelnosti pro t"k zvanou 
nleskoslovenskou cesiu" rozvoje Socl"Usmu. 

Těmže "'ům stouu tél ni slr;inUch leskoslovenskěho 
Usku Ilroce proplgované Ivrze nl ° "národnostní omezenosti" 
lenlnlsm.u }ako spec1llcky "ruského" Jevu. lvuenl, že mllrxls
mus-Iemnlsmus nenl Jednotným inlernacion.ilnim u':enlm a ža 
manlslicko-leninskA leorie byla »slepo přenesena na česko
slovenské podmlnky". 

Na stránkách "Ulerá'nlch lisl ů .. vy_ 
s l ~upil M i r oslav J odl s osiře kritickými 
čili n k y o ma r x I srnu. PožadovlIl plurlllitní polilický 
syslěm a prohllllovIII .. sovilský model sO"lIlismu" pro CSSR 
za nllpros to nepřijlltelný. 

V 9. lisle zmlněného čII,opisu Je možno najít lulo jeho 
myšlenku: 

.. Dod.nes .Je ruský. marxismus deformaci MarJ(ových 
Ide.tlu a Jil ve sve dosavlldní podobě pro evropský 
socialismus nepřijlll.fný._ 

V 5. llsle časopisu .. Hosl do domu" z 
kvě'nII 1.,. Je ironicky vysvělfovAno .. schéma.. leninského 
pl'nu výstavby social istické společnostiz 

~ 

• 

• -

• 

"Při uskule';n';'n! soci"tisll1U v SSSR chtěllenin pievlil 
projBkt, rOlprllcovaný Marxem nll ~.tkl,dé IInlltyly Pa
řiiské komuny. Tedy projekl vych.izejíci ze zku!enosti 
XtX. sloleti, ze zkulenostl jediného města, městll bez 
velkého průmyslu ald. A koneckonců nezapomeňme, 

ie Pllříisk.i komunll trvalll pouhých sto dnů. A nynl byl 
model, inspirovaný neprosto nesouměřitelno_u situ~ci, 
přesalen do lemě, která svou ro zlohou Ivorl feslln.u 
,véfa, ve kler' žily desítky Inepř6lelených . n"rodu, 
desllky milionů zaostalých mužiků, do země Jez bylll 
Zčásli Evropou a zč ásti AsiI. Pochopítelně, že pů,,:odnl 
p1edstava musela být u'i'rlvov'nll. K Marxovu proJeklu 
byly připojeny prvky slmodlirhvne, as iatské atd. Nebo 
byly .. do socialismu" postupné včteňovány. Nebo byl 
projekt uprlvován podle schematických předstllv revo
lucion.iřů - sekl.ii'o.i .• 

D.tle pllk uvedený ~asopi5 Ivrdi, že _ome zenost. v 
Ceskoslovensku vl'dnoudch komunistických vůdců vy
IYořila "vnitřní předpokt/ldy pro to, IIby kombinllce 
Marxe se ,"moděriavlm, Evropy S Asií, revoluce s le ro
rismem byl/l proh"šenll za VIor a uslepeně přeneslln, 
do leskOlloyenského prostředí._ 

M. Dzvon!k y čl.tnk."'; "Jsm e v prosloru II 
čllseo otištěném lilsopisem "Kultúrný 
životu i. 28 z 12. č ervence 1 968 vykreslit po
dobným způsobem pomtoUV8cný obraz. r~nvoje . s?vetské 
společnosti, ve snlltf! dok.tzal, že »ma"l.Ist~ck'ý soc,ahs~us. v 
Rusku.. Sll Iranslormuje ve všechno mOlne - v » třldm,g 
.. nacion.tlnl .. IIld _ ate neodpovid' djmům lidu II nemůže 
být uskutečnin v fádné Jin'. zemi krome ~ovéls.kého. IVIIIU. 
"Socilllislick;; ideologie - plše M. Dzvon,k - Jllko Ideolo
gický výrlI třídního djmu dělnlků se po vytv?ř~ni so~ia
lis lické velmoci stlllll ideologickým výruem z"Jmu ruskeho 
sl.;lu. Třídní z,jjem se 'r/lnslormoval v nacion,jln; .. . 
Celkově Je možno řlci, le socill1ismus uskulečněný v Sovět
ském SVIIU m.i spolelnou s Mllrxovým socialismem jen ter
minolog'; a některé obecné pr incipy." 

O,jfe pllk Ozvoník s'ovn'v' DrinciDY prolet.iřsU~o . i~~er: 
nacion.:llismu a národní lajmy rozvoje kllŽdě soclal,shcke 
umě: 

.. V souledu s tím, Jllk socialismus v lidově demokra
tických z.mlch pii své relltiuci ne v době ""'Ikr. II le 
pi'edevšim po vátce ocflvá národní hb, vstupuje do 
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prolikl!ldu se z.ijmy ... velmocenských ambici přikrylých 
pláWkem proleMřského inlernaclonal ismu. Tylo !lmbice 
se koncem války formuji v program poslupné sovělilace 
východoevropských lemí.. 

Podobné ůV!lhy zjevných revizionistů !I polo!amaskova
ných konlrarevolucion.iřů se den ze dne publikovaly v tisku 
!I v rozhlasových !I televizních přenosech. Jejich cí lem bylo 
postavil do prollkladu »evropský mau tsmusK a lIu latský le 
nlnlsmus«, "sovltskě zobecnl n! mll r:dsmu.~ VJlIpll do vi do
mí Cechů /I Slováků p ora i e necký názor o "mrlnosll .. zkuJe
nosil socla llsllcké výstavby v SSSR a CSSR. 

Vzhledem k tomu, že se reakční sily nesetkaly s žádným 
účinným, orgllnizovllným odporem, rOlVljely stále s iln ěji 
s v ůj otok proti zákllldům socílllismu v Ceskoslovensku. ZlIha
lené formy revi ze principů mllrxismu-Ieninismu jsou "posilo
vány. olevřenými výpady p ro ti socialistické ideologii. 

Revizionistické lendence byly charakteristické pro pozici 
mnohých politických činile lů II celých skupin. 

Názorným příkllldem je prá ce !l utorského ko
lek t ivu pr o přípra vu ná vrhu nových s l a
nov Komunistické slrany Ceskos t ovenska, 
vedeného dr. Miloslavem Hav líčkem, vě
deckým prllcovníkem Vojenské pol i t ick é 
a k a dem i e . V prve varianté návrhu nebylo IIni jediného 
slova o mar~islicko -I eninské leori i, jako základu velkeré čin
nosti strany. V návrhu byla zafiksována lormul!lce ~členy slra
ny spojuji společné ideje a cile ... Na otázku, Jllké jsou ly to 
ideje II cíle, návrh neodpovida l. 

Autoři návrhu se plné zřek li princip u demokratického 
centralismu. V původní Formulaci pr.§va menliny Fakticky le
galisovali frakční činnos t. 

Pro slranické orgány a organizace se deklarovalo pravo 
sdruiovat se J jinymi organizacemi ke sp olečným konzuUa_ 
dm, Informadm II IIkcim bez souhlasu vyních orgánů slrany. 
Formulace o práci komunis tů poslanců a lunkcionáfů spole
čenských organiuci dávala jim prakticky "privilegium .. ne
pod~iz ovllt se usnesením příslušného stranického org.inu. 

V prvé p r acovni vllrill n t' "Prog rllmové
ho prohlHení uslavujícího sjezdu Ces k á 
ko munistic ká s tra ny" kolek t iv vedený h is
torikem J. Křenem deklllruje: "Společenská 
ziiunl a jeho poli tické vedeni, která se vytvořilo v padesá
tých létech II do něhoi byly vkládány obrovské nadéje v ře-
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leni nemall!. č.isti těchto problemů, zklamalo .... Ceská komu
nistická ~trana ~ e proto vy tváři jako revolučn í negace tohoto 
refimu. Přijímá za své progrllmové východisko jeho kritiku ... 
...podává svou ruku (Ceská komunistická stranil) vsem českým 
vlastencům bez ohledu na jejich původ, politickou a ideovou 
příslušnosl . .. (v ekonomické oblllsl i) Mělll by postupně 
vzniknout samoslatná elektivně fungující podnihtelská sféra. 
oddělen.i od státu II osvoboun.i od jeho tásahů." 

Vedoucí redllktor ~lIsopisu »Rep ortěr" 
St. Budín, který se mistrovsky zdo konalil 
v pokusec h ~zdů vodnlt«o pr .ivněnos t r e vi
te teor etický ch z .iktadi,mllr x ismu-Ienints
mu II »o sp rav edln i t" odml tá n! zkušenosti 
výsta v b y socialismu v SSSR, př išel dokonce 
na myšl e nku, že reviz ionis ty byli ... Mll •• 
ale n i n. Ve $Vem článku doslova plie: 

~Revidovllt-znllmená přehodnotit, prověři t . Nebyl 
snad prvým revizio ni~tou Kllrel Mll", klerý ve vyzrálěm 
věku ve svělle nových poznlltků , novych zkuienos/Í, re
vidoval mnohé z toho, co napsal v mládi' Nebyl snad 
revizionistou lenin, který ve svělle nových poznlltků. 
nových zkušeností, nové situllce revidov lIl II obohllcovlIl 
marxismus? .. 

Slovni ekvilibristika byla zbrani téch, kdo se snlli ili znl'sl 
II oklamat dělníky, rolníky, ~es tne předstllvitele inteligence 
Ceskoslovenskll. 

Karel Mllrx ve svých vyzrálých dílech prekonlll svou 
prvotní idealistickou interpretllci historických faktů II dormulo
val táklady mlllerilllisllckeho pojetl dějin. V. I. lenin v epole 
imperilllismu rozvinul II slormulovalteorii socialistické revolu
ce, rOZp rllCOVlI1 učení o možnosti vilěutví SOcilllismu v jedné 
zemi. 

Jllk nazvat ty, kdo ž tvůrčl védecký rOIvoj mll rxidicko-le
ninske teorie II jeho zakllldatete nuývaj í revizionismem, aby 
osprllvedlnili své pro lisocilllis tické názoryl 

Konlrllrevolučn l .tM r usilovaly o rozbili jed noty děln ic ké 
IlIdy II o postaveni dě lnlků proti in te ligenci. 

Prolisocilllislické sily se snažily vyrvII! určitou ~6st dělni
cké třídy z vlivu Komunis tické slrllny Ceskoslovenskll, okla
mal ji faldnymi hesly a podřídil ji svému vlivu. 

V takových časopisech , Jako »Uterárnlllsty,« " Mlad' Iron
lau a jiné, se pojednou o bjevily zvléllnl rubrtky .. Oělnlck' 
IrlbunyM. Byla 10 torma navazováni kon taklu s II mlsaml" pft-
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černi obsah otH/ěnych ~ tánků byt tendenční, jednoslranny, 
nevyjadřujici skutečné miněn l mas. 

Skutečný vztah reakce k délnická I1idé Ceskoslovenska 
a k její vedouci úloze v socialis tická výstavbě však velmi zře _ 
lelně odhaluje an",lyZll mnohých veřejnych vystoupeni ideo
logú pravice, jejich novinovych ~I.inků a samozřejmé již zne
m" vyzva MDv", tisice slov ... 

II Vys tavba socialismu byla v rukou nepravých IIdj,. 
tvrdí se v tomlo .. programovém .. dokumentu. A dětn l
ck.i mda, Jak se ukuuje, se stala IIzálohou konserva
tismu ... 

Je zcel", z.ikonihi, že hlavni sily útoku reakčni ideolo_ 
gie sméřovaly proti hislorické roli dělnické li ídy, třídy opi
rajlci se o nejpokrokovéjlí revolučnlteorii . Reakce se snafil" 
zdiskreditoval vedoucí úlohu dělnické třídy a její avantgardy 
komunistická strany v sodalistické společnosti. 

t. Sviták v členku .. Smysl obrody" o tiJlěném 19. května 
v deníku .. Pr"Ch proh/lIlu;e: 

.. Historická role dělnické třídy a vedouci úloha ko
munis tické strany-jsou dvě rúzná otázky. K 

V čl ánku se tvrdí, fe prll ~e vedení společnos t i Komuni
st ickou stranou Ceskoslovenska jako ",vllOlgardou dělnické 
t řídy lIuzavřela prlslupK k akllvnl polUlcké činnostI nejzpůso'
bllejll, kvalifikované, 1'0'011'0'1 mystici č.i5l1 společnostr. Dělni
cká Irlda je povalová na za silu II polil icky pasivní .. , "neschop_ 
nou chápal nauálé úkoly spole~noslt, odpoulat Se od č istě 
vyrobnich, male rl .i lnfch dJmů ... 

Cinnost reakce se ovšem neomezov",11I jen n", pomlouváni 
dělnické t řidy '" jej! pokrokové t eorie-m",r~ismu.Jeninismu, 
ale podnik",l", zcela konkrétní, praktické kroky. 

Kontrarevolučni agentur", se sndil", rozbít zevnitř česko
slovenské odbory, n .. hr",dil org,;ny revolučního odborového 
hnulí "novymi .. org<'llliucemi, s jejich! pomoci by ohlupovala 
pr"cujici II převedlll je do n.iruče re",kce. hlo podvratná 
finnost byl", pochop i telně maskov,;nll 1",lelnym pokřikem .. o 
obrodě odborů." 

ZvlUlč ús llovně bylll propagodna myJlenka, le odbory 
musl býl lIorganlzaci provádějie! plně vlastni pollllku ... Kladly 
se pOfadavky, aby odbory .. kaldoro~ně uzavíraly smlouvu 
s vládou republiky o soclálnl pollllce II zem!. .. Tvrdilo se, le 
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nenl věci odborů .. mobilizovat" pra cujte! k plněni výrobnlch 
a hospodáfskych plánu podniků apod. 

Z", jed inou demokratickou a uvědomělou snu sou~lIslll!ho 
pokroku prohl",šov",li přívrienci .. teorie elily .. in leligenci. 

Ve všech těchto vystoupenlch se zřelelně projevovaly 
maloburzoasni názory, přeziravy poměr k dělnické IHdě a 
ke všemu pracuJlcimu lidu Ceskoslovensh, úsilí sníi it úlohu 
lidových m",s v potitickém iivotě země. 

Podle tvrzeni I. Svlllloka a Jeho názorovych pflvrienců 

vedoucl role IIe společnosti nálell .. svobodné Inteligenci_ 
nezhisli na stranč . Pro iluslraci jeho upiímn,; slovlI: 

~Oělnick, lřida a děln ické hnuti do s",hovalo a dosáhne 
největlích úspěchů jen v lom případě, bude-Ii v ~ele 
jeho hnuli st" revolulnl inle ligence." • 

.. Masa komunistu (tj. dělnlků a rolníků) nenl jeJlě dosla
le~ně uvědoměl á, a prolo ji musl někdo vzdělával, uvědomo
val .. - nadutě pile Á . J. l lehm v .. llterárnlch listech _ 
tl. lervna. 

predseda SIIazu ~eskoslovenskych spisovatelů E. Gold
slucke r prohl'sll historickou zkulenostl prověfenou lézl o 
vedoucl úloze děl nické třl dy 11'0' teoretickém smyslu za velmi 
mlhavou." 

K. H,;jek pokoulejkl se ~u rči l " hr<'lllici me zi dělnickou 
liidou II in teligenci rovně! vystoupil s vypady pro ti děln íkům 
ve svém č"n ku v »Rolnických novinach". V "rozbo ru« vl tllhu 
rů znych skupin obyvatelstva k vysledkům květnového pléna 
·ÚV KSC zdůrnnil, fe opravdovy za jem nll delšlm rozvoji 
procesu ndemokralll",ce« má inte ligence . Okruh zájmů 
děln l ků Je pry ohranl~en "vJednlml, prlmlllvnlml polrebaml." 

Ideologové a propag",ndisté konlrarevoluce zvlášlě 

úporně propagovllli, IIte lěl org",n izovali myšlenku o nez
bytnosll vyhnat ze IIlech orgánů a tunkcl v řllenl, dělnické II 
rol"lcké kádry, kle ré pry se neosvědč ily a nejsou zc\rukou 
"dovedeni obrodného procesu do konce ... Tyto vyzVl' byly v 
čelnych připadech prováděny v prll l l, bez ohledu na ndě
!.inf, schopnosti a zkulenosll děl nlckych kádrů . 

Ha Jejich mlslll doporučollaJl Ideologové "obrooy .. 
schopné Inteleklu"y, klerl prý uměJI .. lépe 'Idll .. zemi, orga
nizoval slálnl moc a uskuleb'lovat .. demokracII ... 

Ideologové kontrarelloluce rozvljell a llroce propagollaU 
myl le nku "nezbylnosll odděleni .. slrany od .. . slálu ... 

Tak napřlklad C. Fechlnet v č lánku _Re_ 
voluční filosol i e a slran i cká aok l r i n ", ,, 
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o!i~těném .. Mladou Irontou« n a v r huj e, aby 
v nových stanovach K omunis t ic k é s tr il n y 
Cesko s lov e nska bylo výs l ov n ě lo r mulo_ 
vano, v čem s e odlišuje .. nový č e skoslo
venský ma r xismus" od mar x ismu-l e ninis_ 
mu pravě v t éto otázc e -v zt ahu strany a 
s talu. 

V časopise .. Zivo l strany" č. 1 2 b y l y 
zveřejněny článk y, j e jich ž aulofi pofadovali, 
aby Komunistická strana Ceskoslovenska nevystupovalil 
jménem celé spoleenosU a stala se jen jednou ze společen
ských sil. Společné zajmy má pry vyjadřovat stál. 

.. Strana musí hra! roli ur,čilé společenské síly a stál je 
povolán k tomu, aby vyjadřoval kon krétni zájmy celé 
společnos t i." 

Tyto zmatené koncepce byly navic podpírány požadav
kem, aby v ústavě republiky nebylol formulována vedoucí 
úloha komunistické strolny. 

V. Pysk vystoupil 10. července v .. lidové demokracii« s 
čhinkem k návrhu Akčního programu Ceskoslovenské lidové 
strany. V článku navrhuje nahradil »zaslaraloull milulsttckou 
definici SOcialismu nnovym« pojmem »plurilltsllcky soclalis_ 
mus.« 

"Proč moli vadil termín pluralistický socialismus?« _ 
rozpačitě prohlašuje autor článk u. - .. Slovo .. p lus« znamená 
.. vice«, je přece dobře známé, mnoho lidí také zná z mluv
nice .. plurál« jako o značeni množného čisla. Pluralita v poli
tice tedy znamena mnohost názorů, mnohosl politických 
slran - proslě opak monolitnosli .« 
Aulor dala podrobuje kritice »slaré pojeti Národní fronty« 
a v závěru pak plně odhaluje p rav ý smysl »mnohosti«, kterou 
navrhuje ve svém .. modelu« společenské struktury. Pflmlouva 
se za obnovu .. osobniho podnikání ve formě pronájmu ob
chodů a restaurací jednotlivým občanům , nebo rodlnám«. 

Ne náhodou se v sItuacI narůstající kontrarevoluce obje
vily I pokusy rehabilitovat trocktsmus. 

Tolik časo p is »Dějin y a souč as nos l « za
čoll l otis k ovat s erii čliink ů olI ulora Viicl ollva 
Vebe r a »L e v D a v i do v ič T ro tk ý« : 

V úvodu se zvláště zdůroll z ňuj e: 

.. O L. D. T rockém se u nás olIi do nediivna hovořilo j en 
v určitýth, více nebo méně zkomolených souvislos
tech .... 

• 

, 

• 
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Tylo na zory nemůžeme dnes považoval ani za ůplné, 
ani za správné.« _ Autor p roto vyzývii historiky 
.. zabývat se pr oll vdi vým výkladem životní cesly tohoto 
vyni kolii iciho revolucioniiře .« 

V č lánku ,,0 r e vizionismu«, otiltěném v 
»Reportéru« l č. 29 z 24. července] vyjádfll 
s v oje politické kredo Stanislav Budln: 

.. NadavlI l komukoliv lrockislo dnes již neni moderní, 
protože Irockismus přes tal být nebezpe~inl ... « 

Týdenlk .. llterárnl 1i ~ly " ol/skoval na pokračovánI roz
sáhlé výňatky zprol/sovětské knlIky prolesora cambrtdgské 
university I. Deuhchera »Nedokončená revoluce 11917-
19671·« Tento renegát a trockista byl členáfům listu doporu
čen jako »vynikající marxista.« 

NolI slriinkach česko~lovenskeho tisku propagovala reakce 
tézi o nezbytnosti snaJenlivého vz tahu k buržoazní ideologii 
II prosazovala .. mírové souži lI" sociollli st ické a buržoa zní ideo· 
logie. 

Pokud se lýkii .. dvou nejrozš í řenějších ideolog ii«. 
marxismu II křesl'anslvi, .. Ulerárni listy« navrhovaly přeruill 
nepfiitelslvl mezi nimi a uhájil »dnes tolik potřebný« dialog 
a vychazeje z pozi tivnlth principů rů zných světoniizorových 
koncepcí, v praxi uskute čňoval .. sblliovánl dvou Ideo-
10gU.« 

Současně s revi zí ideologických a org<ln;začních základů 
činnosti komunistické str <lny a védeckého socialismu, byl oll 
vedena stejně aklivní kampaň za přehodnocení mar~istic ko
leninske ekonomické teorie a ziikladnich principů socialistic
kého hospodiiř sl ví. 

Projevovalo se to především v odmítání principu demo
kralického centralismu v ří zenI hospodárslvl, v odmítáni 
plánovitého řízeni hospodárstvl a hhisánl teorie »tržního« 
socialismu, v revízi leninských ncizorů na socialistickou pře
měnu zemědělstv f. v útoclch na ccr~ systém mezlsllilnlch 
ekonomických vztahů socialistických zemi. 

Ve svých čelných vystoupeních v lis ku, v rozhlase i lele
vizi 5ik vytrvale liči! obraz »slrašlivé degradace« českoslo
venské ekonomiky v s ociaJistickěm z říze ni. Ola 5ik je 
přivržencem ziipadní orientace v ekonomicke oblasli. Vzo
rem hospodiiiských a organizačn í ch vztahů je podle něho 
systém zavedený v bývalých podnicích 8ati. 

Ve svých vys toupeních na vědecká konferenci v Be rl i ně 
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českoslovenUl ekonomové P. Dovala a J. SafM zdůrnňovali, 
f e v modelu hospod'fské soustavy ,Izenl niirodnlho hospo
dáfstvl rozhodujlc/ úlohu majl hrit ne celo společenské zájmy, 
nybrl ~subJekly Irhu._ 

Zřizovaní a rušeni podniků, pohyb kapilalovych pro
středků i pracovni sily a hmolných fa k to rů vyroby bude určo
van jen na dkll!dé Iriních slimulů, 

Ekonom V. Pelrovsky Jim přizvukuje a prohlašuje, ie 
~v nověm poleU zřelelné vys tupuje do popředí mnoho
subjektová lorma ekonomiky. 

TilI kovym způsobem zcela zavrhovali p llinovi!ě OrglnilO' 
vanou soclallsllckou ekonomiku, ve kleré rozhodujfci roll v 
liijmu ceté spolelnosll hraje centrálnl rlzenl národniho 
hospodáfstvl. 

Právě l 'khlo pozic je možne těpe pochopil vyjádřeni 
Oty Sikl! koncem lervna ° tom, fe "na~e podniky se musi 
dostat do podmínek mnohem silnějšího lilku vnit'nlho i 
světového trhu. Monopolnl posllvenl podniků Je l řebl na· 
hradit konkurenci, vnil'nl i proslledníctvlm zahranilnlho ob· 
chodu .• 

Teoretikově revizionismu vyjadřujice stesk maloburioazie 
po individuátnim hospodařstvi vyvolavají pochybnosti léž 
o socialislické cesii rozvoje zemědělslvi. Tvrdí, že je nu/ně 
"vylvořit novy vzor zeměděls!vi. odlišny od společenskych 
v zt ahů, kte ré se vytvořily na vesnici v socialist ických ze
mích .. (výrok lanl! Procházky v rozhovoru s dopisovalelem 
France pren.) 

V průběhu roku 1968 se v leskoslovenském tisku shUe 
hltejl objevovaly materiály, ve kterych se nzdůvodňuJe" 
nu1nost z,izeni Us l ců malych soukromych podniků. Někteřl 

autoři doJl i al k závěrům, fe v zajmu "ozdravěni. leskoslo
venské ekonomiky povaluji Zl ufí lelné pfedillt do soukro
mého vlaslníetvl i sUednl podniky. 

Jednlm z nejdůle!iléjších ideologických argumen tů, který 
použily prolisocial is lické síly v Ceskoslovensku, byla propa
gi!nda tak zvaného IIdemokrilltického socialismu", Reillkce 
vyullla vylrvale rozněcoYan~ch naclonaUstlckyeh n"ad ke 

" 
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zduvodněnl nutnosti specfllckeho, ~eskoslovenského II mo
delu socialismu~,ktery zahla s il ně propagovat jako veliky 
"hlstorick~ e~perlment«. 

Aby přidali svým ~ tvůrčim konstrukcím nového modelu. 
p1esvěd~ivijši raz, spekulativně do nemožnosti vys l upňovali 
kritiku nedostatki. I chyb, kterých se dopouilělo miQulě 
vedenI "'SC. Byla uhájenll liroka kampaň Plluiálnlho po
mlouváni a vysloveného špinění všeho, co je spojeno s dva
cetiletou eto!!pou $ocialislickěho života lemě. 

V. Muller v č"nku .Co je 10 socio!!1is
mUSft prohlašuje no!! str.inkach ~li terarnich 
l istů (č. 13): 

nNU syděm. který je výsledkem dvacetiletého úsilí, je 
nynl nuyvan delormovo!!ným socialismem. Je delormovaný 
socialismus sl'le jeilě Socilllismem, anebo ji! něllm jiným? 
Bude 10, co zbude, liŽ odslro!!nime deformace, socia1is
mU$7~ 

Ve 12. ~1$le lěhoi týdenlku tvrdl Kll r el 
Kosik v ~tanku "Nale nynějši krize.: 

~Obliie moderniho socialismu 20. sloleli jsou v lom, že 
prolatlm nenl schopen /lni teoret icky a 11m méně prakticky 
pochopíl, sladil a koordinovat svou roli osvobozujíc! dějinně 
alternativy . ..• 

Stejne jako v jiných socialistických lemích i v Ceskoslo
vensku probiha proce s prohl\lbováni a ldokonlllovánl forem 
řízeni spole~nosti spojený s překonávánim " odstraňovanim 
chyb a nedosllllků. 

Kontrarevoluce, opira]lc se o maloburl oaznl tendence a 
nálady Jednolllvych soctálnlch skupIn, o politicky nevyzrálé 
lidi zmatené burloaznl propagandou, zneullla tenlo blaho
dárn~ proces pro své clle. 

Jak dokuuji hislorické lkušenosll, nepřatelé socialismu 
lřidkakdy vystupuji s olevřeným hledim. Zejména v nall 
době se neJlaslějl odlvaj' do roucha nobráocti« soclllllsmu a 
demokracie. Aby zlskall pracuJtcl masy, vystupuji Jako jedlo! 
lasttincl lIopravdového., "humánnlho .. socialismu. 

J. Slrinkll v ~Ianku .Myš l enky o demo
kro!!lickém socielismu", otiš t éném ve 32, 
čísto časopisu slovenských spisovalelů 
.K u I I ú r n Ý f i vola, se velmi Ir.ipi lim, ie obecni 
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přija t ý pojem socialismu~ je spojen s p ru.i výstavby nově 
společnosti v Sovětském Sva l U: 

"Chceme-II skutečný socialismus, od něhož je neoddě
meln.i demokracie, odtilit od nedemokratické ho modelu 
socialismu, musime pou žit před ním lermín odemokra
lický ~ ... 

Druhý argumenl, klerý predklád'; J. Strinka ke zdůvod
něni termínu .. demokra tický ~ocialismusK je formován 
takto: 

n Vzhlede m k lomu, fe dosud e xis tujíc! model socialismu 
není pravým, původnim socialismem - 11m může být jen 
demokrat ický socialismus, opravdový socialismus - je třeba 
II toholo nedemokratického modelu socialismu zavrhnout 
nli lev socialismus«. " 

Ve snne umom vědomi pracuj icich kontrarevo l učnlm l 
Ideami " demokracIe bez komunistu .. , očis tě demokradeK, 
~absolulnl svobodYK, prol isocialistické sily vfemoi nt m zpu
sobem ndokilzovali«, fe soclalisllcU demokracie nenl sku· 
t ečnou d emokracii. 

V týdeníku .StudentM p íle napři klad A. Kramer: 
"Pr.iYě n.im v komunike o zasedání predsedniclva 

ůstřednlho výboru Komunis tické strany Ceskoslovenska z 22. 
březn. objasnili, fa n.l:e demokracie má výrazně socialistic
ký charakter: Jinýmí slovy to m amen.i, že fo neni ledy demo
kracie ... M 

Každému, komu buržoazni ideologové nezmá!ll hlavu, je 
j.mé: je a může býl jen jediný social ismus, založený na prin
cipech mar.ismu-Ieninismu. Je n jediné socialistické zřízen í, 
jehož neoddělitelným organickým o bsahem je i socialis licU 
demokracie a socialistický humanismus. Tylo obecné, dkladní 
principy socialismu nejen nevylučuJI, naopak předpokládaji 
volbu lakových lorem a zkušenosti výst.!lvby soci.!llismu, které 
nejlépe odpovid.!ljl národnim zvlášlnodem a historickým pod
mínkám každé země . 

Aktivls t.!l jedně I organi I.!I c!, Svýcarské sIr oli ny práce 
S. Tirefor, vyslupujíci v denlku . Voil( Ouvrié,e_ proti .. za
ra iejici, nenávislné .. kamp.!lni imp eria lislckých kruhů v sou
vislosli s poslednlmi ud.i!oslmi v Ceskos loven1ku, n.!lpsal: 

" 

.. Reformy soci,lisl ického Iřízenl mohou vést bud' k 
upevněni moci prtcujicich .!I au lority slr.!lny, nebo k 
lellmu oslabeni, v Ceskodovensku .... p odivné 
smélovAnl r ozličných relorem se zda stralně dvojseč
ným. 

• • 
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Vedle vnil řn i demokrtlizace strany - což le nezbytné 
plno přivlt.!lt - e.tstull reformy, uskutečňované s posle 
liberalismu. Toho liberalismu, který předstaVUje podporu 
kapitalis lického vykolisťovlini. Tylo relormy snilujt 
autoritu slrany a rozvazuji ruce nekontrolovalelntm 
!ivhjm.~ 

rirelor dale podrobně odhaluje talo " zletelně zaporn" 
rozhodnutí, kle, .; Isou provaděnil pod roulkou IIbe rill/
zace ... : 
" Tolertntnosl k aktivIzaci fallzuj ldch skupIn, jejlchl sila 
dnes nenl doccňovana, 11m spll, .fe do jej/ch lad jsou 
verboviny krtmln"'nl llvly I btval/ nacls"~1f kolaboranll . 
. . . . . SSSR by samozřejmě souhlasil s vni lrn! demokrati
zad Komunis l ic kě slr,ny Ceskoslovenska. Nemohl vlak 
souhlasil s liberalizaci, kler" ve svě podslatě Je v př ík
rem rozporu se socialismem. 
J,j vyjadřuji .. ano .. demokr.!ltizaci, ale »neu m.!llobur_ 
iounímu liberalismu." 

V deníku .. PráceM l. Sochor v čl,jnku 
.M.!Ir. a dneiekK se sn.!li! p os t av i t d o 
prol ik l .!ldu p ojem diktatu ry prole"' rí 6lu 
I p oj ol e m dem o k r a c i e. Diktaturu prolelarl"lu 
lili Jako organizaci stalní moct, kle, ,, Je clzI a nepi'iiile lskii 
demokracii . 

Z de něk P ochop v članku oProlet';;, 
s p ojte se" v "liter"rnlch l is l Qchu (16. 
května) tv rd í, ie diktat u ra p r olel llr i'tu 
dělnikům nic ne da la. 

"CO vlaslně přinesla diklatura dělnickě třidy dělnikům! 
- ptoi se autor a s'm odpovídli: 

.. Zdli se mi , ie ve skutečnos ti mají dnes délnícl daleko 
menší možnosti podilel se na spr.ivě svých z.ivodu ne! 
v době, kdy mohli uplatňoval svou vůli prost řednictvím 
lungujicích odboru. Ze mohou daleko méně ovlivňovat 
béh věci veřejných nei v dobá, kdy ve volb.ich mál i 
svobodnou možnosl volil do parlamentu ,kule~ně svo 
zás tupce. (Autor ma !,mozřejm6 na mysli buržoazní 
Ceskosloven1kou republiku) ... 
úpadek občanských práv po vi t ěutví děfnickO třl dy 
postihl ve s lejně miře dělniky j.!lko ostalní vrst vy obyva
lel. P,'vo na prlici zdá se mi výsledkem hubeným ..• 
Jaký led.,. dvěr vypl';;v" : ~součatný soci.!ll ismus nenl 
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dobry pro dělníky ", v buržoazní re p ublice "se jim iilo 
lépe.« 

V t el e v i z ním poř a du "Misto m e li lidmi", 
k terý byl vysílán 24. če r v e nc e , hovořil 
E. G o I d s t ii c ker o svém pojeli »de mokratické ho socla.
lismu." Podle slov GoldstUckera měla by se společnost děli t 
ni koliv podle stranické příslušnos t i, ~Ie na lidi "pofadn~«. a 
»nepoř.iidně", Opravdova demokraCie a opravdovy SOCialis
mus _ říka GoldstUcker - bude te prve tehdy, a ž b ude spo
l e čnos t složena z »pořadnych« lidi. Sku tečnou předslavu 
Goldstucke ra o pořádnos t i lidí je možné nejlépe poznat z 
loho, že se v neilěHkh d ne ch pro ce lý narod zbaběle skryl 
v podzeml .. . 

Ji ž vzp om e nutý L. Sochor při d a lším 
ro zv íjení koncepce »de m o k ra lic ké h o so
ci al ismu« v yja d ř uje ly to úvah y o spol e č
nos l i a o s o b nos t i: 

.. Kriterie m socialismu je tu jedine c a nikoliv nadvlada 
společenského celku nad lidskou společnos ti ... 
Svobodna praxe povede i k volnému pohybu duchu. 
Bohoslovci b udou opět bohoslovci, idealisté - opě t 
Ideal isty, moralisté - moralisty, marxisté - marxisty. 
Každý bude nosi l svůj šal .. ," 

L. Sochor a je ho ide oví společnici vědomé o bch"z! tu 
p ros tou p ravdu, že základem socia lní struktury společnos t i 
jsou tř ídy . 

Jenom zaměrným úsilím vyfvor it atmosfé ru anarchie a 
neodpovědnosti je mol no vysvěllll úporné a vytrvalé p fed
klad'ni pot.adavku "absolutní svobody osobnosti", Ignorujíc! 
zájmy spo lečnosti , 

Objevy ideových inspirátorů kontrol.evoluce ne nechavaj; 
nikoho na pochybách, jaký si p ředstavuj í státní systém v 
Ceskoslovensku v nejbližšim období. 

Existoval důk ladně připraveny pian obnovy lakové ho 
parlamentního systému, který by vy l voř!! p ro buržoazní poli
tické st rany podmínky zbavi t Komunistickou stranu Cesko
slovenska moci ve statě, 

Nebudou-Ii u moci komunisté, kdo tedy! Na tu to otázku 
odpovíd á I. Svitak: 

"Sociálně demokra tické hnuti ma u nas láměř stole tou 
tradici. , , 
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Perspe kt iva demokratického socialismu, jako reálná 
alternativa če sko slovenského e~perimen l u /I jako náš 
přínos světovému 50cialislickénlu hnuti naplňuje dnešní 
sociál,,! demokraty opravdovým nadšením . .. " 

Reaki!nl kruhy usilovaly o 10, aby sdru ženI v rámci Ná
rodní fronty bylo jen přechodnou etapou k nové poli t ické 
stru kt uře, ve které by sily stojic! proti KSC měly možnost 
otevřeného organizovaného boje o moc . 

3 0. kv ě tn a s e v j e dnom z českoslov e n
sk ý ch denl k ů obj e vil článe k doc e n lů 
V. K lokoč ky a Z. Jič.rn sk ého (přičemž se v teto 
souvislosti sdělova lo, že Klokočka pracuje ve »skupině spe
cialis tu " IIIbývajídch se otázkami poli tického systému v 
Ceskoslovens ku). TIIo nspeclallslé iC jl! nastoli li otázku změny 
politického systému v zemi. V uvede ném član ku pl~l: 

.. Současná e lapa je obdobím přechodu o d staré ho po li
tického sys lemu k novému systemu ... 

Ne lze se p roto d ivit , že ideologové imperialismu v ce lém 
světě začali na plně obrátky oslavovllt .. libe ralizaci .. usku
l e~něnou v Cesko slovensku. 

Reakční živly, domáhajici se vytvořeni »demokratického 
socialismu" v Ce skoslovensku, ve lmi dobře znllly, že tato kon
cepce předpo klad'; nahrazen í social istické demokracie zce la 
jiným typem politické ho systému. I když sl děla)1 nároky na 
autorství »nového modelu", je lřeba řlc i, že ne vynalezly nic 
nového, 

Je přece obecně znamo, fe 111 d avno pfed 11m se pro
hras tll ta stoupe nce »demokratlckého soclallsmu« západoně 
met tl soclalnl demokraté - Jedna z vlád ních stran Německé 
spolkové repub liky, Tato pozice zapadoněmecké socialn! 
de mokracie v!ak není vůbec na překažku západoněmeckým 
kapitalis tům v jejich honbě za vyzbrojovan!m wehrmachtu, v 
obnově ne ofašismu a militarismu, v jejich revanšistkkých 
pofada vcich revize hranic v Evropě . 

Sl ejně lak angJl č ll pravl labourlsté se povafujl za bojovnlky 
IIdemokratlckého socla trsmu,~ . Při tom Jsou to právě oni, kteří 
zmrazuji mzdy a odbouravají sociální vymoienosli dělniků v 
zajmu zachrany zbylků koloniálniho imperia, v zájmu ucho
váni a zvy~enl zisků brilských monopolů. 

Západní apošto lové "demokri:lllckého SOCia lismu" se snall 
vnucoval lulo Ideu v!em oslalnlm zemlm, pfllemf o tevfellč 



prohlaluJI, fe IIdemokra!lcký socialismus.. je .. dynamickým 
konltlprostředkem proll komunismu ... 

Nech!" Sll hl.!.telé _demokr.t ického $oci.lismu~ v Ces· 
koslovensku jakkoliv zdokon.lují v dem.gogii, nepod.;í se jim 
skrýt tu skuhtčnosl, že jejich pravým prog<ilmem je - pro
gr/lm ,esl.urilCe kilpitalisnlu. 

Prolo!e se nepodařilo .. potlačil .. , .. Iikvidov.t .. socialismus 
přímym ůderem, j.k o tom snil a nedožil se svého pl<linu 
John Forsler Oul1es, přešel antikomunismus k nové laktice. 

Zvykl i jsme si předsfavoval kontrarevoluci jllko oz
brojené vySloupeni, jllko přímý ozbrojený ůlok proti reVO_ 

lučnim stranám, vlád<lim ald. Av~.k v nové II lapě historické
ho rozvoje, kdy se soci.lismus st/ll svělovou soustavou a kdy 
silll imperi.lismu byla zn"čně p odlomen., re"kce učíná pou· 
Uvat v boji proti socialismu (alespoň v prvé fázi) novych 
.. pokojných .. , nebo . tichych" (orem. 

Vyrazn' 10 pOlvrluje právě vývoj ud.;Iost[ v Ceskoslo· 
vensku, kde prolisocialislické sily, skryvajice své kont ,arevo· 
lučni dměry, ujiU·ovaly, 1e nevys/upujl vůbec proll sodalls
mu, nýbrf proll IIlpalnému .. soclaUsmu, ta Jeho .. vylepJenl 
a zdokonaleni ... Ujii(ovaly, fo prece vyslupuJI .. ienom~ 
proti .. konlervativnlm byrokratům .. ve státnlm I stranickém 
aparátu, I>Jen~ pro ll .. dlktatuře« ledné slrlny, Jenom n 
"ozdravěni .. ekonomiky a za "norm.llzac1« vztah':' se socialis
tický mi zeměmi. 

Ukáulo se vlak, že "šp.lnym« nlllyvajl sku tečný socialismus 
reálně vybojov/lny pracuJfcimi /I za "dobry .. povaluji refor
mislický .. demokraticky soci/llismus" směřujici k obnově bur
žOlllnlho zřizenf. 

Při bliH;m pohledu je zřejmé, že vJechny jejich libivé 
Iráze jsou rouškou tIIkrývajici ůlok pro li zákl.dům soci.l ls
' ického slátu. 

Cílem re.kce je rozbíl socialistický státni ap".; t a zaměni l 
ho svým aparátem. Zpočátku se sn"ži .pokoinými~ pros
t ředky (psychologickym nallakem) vyměni l socialismu oddané 
kádry za př lvrience ~liberaIiZollce." 

SnilI! se ~nedě lal velký hlub. Heukvapov.1 se, krok za 
krokem polévill Jplnou v~echno minulé, lallov.l, rozkládal a 
I.k pftprilvll "mlrny.. plerod sOclallsllckého zrlzen! IV 

b pllallsllcké. 
liIlo taklib, dik konkrétním podmlnkám v Ceskoslovensku, 

nezůst.l. bez ú~pěchu. Značna č.ist obyvatelslva se nechala .. 

• 

- . 

• • 

.. 

okl.m.1 burioazně nadon. listickymi hesly. To vytvořilo velmi 
reálné nebezpeč i . 

Bylo i nemalo lidi, mezi nimi i komunistů bratrských striln, 
kteřf nerozpoznali novou takliku kon trarevoluce, uvěřili pro
hlálením o .demokrati zaci .. soci.lismu a neanalyzovali skuteč
nou činnost těch, kdož pod pláJtikem řeči o .. zdokonalení. 
socialistického zř!zeni usilov.1i o jeho likvidaci. 

Cekal až na chvili, kdy kontrarevoluce obr<lili hlavně sa_ 
mop.lů proti komunistům a všem, komu je drahý socialismus, 
bylo by zlo činem. Z.ikeřné metody "pokojných .. kontrarevo
lucionliřů byly vč/u odhaleny kOlllunistickymi stran"mi sodo
lidických zemi. Jejich rozhodný poslup znemožnil uskutečnit 
nepřátelské piany. Tylo komunistické sl r.-m y m.ji bohaté 
:zkusenos fi v boji s kapitalis tickou re.kc1 a s fa~ismem. Nene
chaly se oklamat chytráckými tahy kont rilfevoluce . 

l ivol tak doknuje, že likvidaci vykořist"ovatelských t řid 
nekonči aulomaticky třidní boj. Zbytky vykořist"ov.letských 
/řid a jejich služebníci :zb.venl ekonomickych pozic, zůstávají 
členy společnosti a pokračuj! v živeni :zu řivé nenávisti k socia
'is tickému zřizeni. Právě na ni, ,.na vnilřn i emigraci., spoléhal 
Inlperialismus př i své podvratné činnos t i proli socialismu. 

Mimo 10 nemizi spolu s likvid.ci vykOřisrovatelských třid 
soci.lismu cizf ideologie. Pro to se nepřátelským si1am může 
podařil - zvláště v době obtíii v socialislick6 vyst.vbě _ 
zlsk. t n. svou stranu čásl lidi dezorientovanych, nebo 
podlehnuvlkh reakčn! ideologii. 

Nyní kontra revoluce v Ceskoslovensku přechaIÍ k olc
vřeným lormam boje, skrýv.jic v podzemí své hlavní sily. Ani 
nyní však nikoho neoklame. 

V bavorském rozhlase vysloupili dva představ i te lé pr.i
ské elily, kleří byli uvedeni hlllSatelem jako >tvý značni čini . 
lelé československého reformist ického komunismu .. - pro
lesor Goldstůcker a prole sor Snejdarek. Diskutovali s třemi 
záp.donémeckýml profesory lembergem, "vědeckým .. pro
covnikem revanšistickeho "Krajanského sva zu sudetských 
Němců .. , Lobkovicem a Vehcherem. 

Téma diskuse bylo :zvoleno - "socialismus a demo_ 
kracle .1< 

V ůvodu ůčaslníd diskuse předvedli slovní ekvilibristiku 
s pojmem demokrilcie. Polé Goldslllcker II $nejdárek sebe
vědomě prohl.islll, !e Ceskoslovcnskym "obrodlfelům .. soela-.. 



!Ismu se podanlo .. poprvé skute~ně spojil y jediný celek 
socialismus a demokracii." 

_Mys!lte, le jde o možnost e xistence opoti~nrch sku
pin, které by se nakonec mohly chopil moci? pta se 
naléhllvě Lobkovic. 

Goldsliicker se snllžil ol,hku obejil: 
de 10 jen hypote!ick.Ji ola:ka. - řekl. _Dosud nikdo 
v.Jižné nevys toupil s poiadavkem vr.Jitit výrobní p ro
st ředky do soukromého vlaslnictví,1I 

Lobkovic si vJak zřejmě přoil mít zcela jasno v lélo deHUlnl 
ol.Jizce: 

nJsem přelvedčen, - řek l - ze dnes je u v.Jis takov.Ji 
situllce a te bude lekovou j e š t ě po u rčilou dobu. 
Víme vlek, že se česem měnl lidská práni a vznikají 
nové představy." 

Snejdoirek vyJ.Jidřil souhlas: 
"SlImozřejmě hypotéza, o které jste hovoři l, Je podle 
mého názoru správná, jako kddá jiná hypotéza. 
Pochopitelně Je zcela molné, že v budoucnu lidé v 
Ceskoslovensku - dnes, samozřejmé je dosti teiké sl 
10 předstllvi t - si budou přát něco jiného nei socia
JilmUs ... 

Lemberg je stále jellě nespokojen s odpovědí ... 
nMystrm si, - říká - že hllJvní věc spočívá v tom, 
má-li zůstat moc v rukou komunislické strany, nebo 
Je-Ii spr.Jivné přip usti l vytvoření jiných seskupeni zor
ganizovaných v pol itické slrany, nebo v jiných formách; 
ZIJ určitých podmlnek se může slál, te n!I základe vý
sledků voleb mohou tato nová seskupeni doslal věUinu 
hllJSů IJ v tlJkovem příplJdé - Ireba I dočasné - bude 
komunistická stranlJ nucenll vzdát se řízeni a 
moci.1I 

Goldsliickerovj se v tomlo okamfiku nechtělo hleděl lak 
.. přilij dllleko .. do budoucnost i: 

'" 

.. Jsme povinni vychlizel z dané situace ... Komunislickli 
slranlJ má před sebou jeJ lě veliké úkoly" 
.. Je semozfejmé _ pokračoval - fe demokralizace 
tcela nezbylni povede k věHí politické peslroslL .. 
Nacha zíme se teprve na počátku význllmného, dlouho
dobé ho procesu a nepřejeme si IIni , IJby v lomlo pro· 
cesu v!echno okamfitě vykrystalizovalo ... 

• 

- • 

• 
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Přejeme si naopak, aby konečné výsledky l ůs llJ ly 
otevřeny tak dlouho, je k jen bude možné. Nechceme 
jii led s konečnou plll lnosti určoval krajni mele toholo 
procesu ..... 

Je moiné, že se v tomlo okamžiku Goldsluckeroví ne
chtělo, lidově řečeno "spalra,,_ lormulovat konečné cíle 
reakce. 

Avšak krajnl meu konlrarevoluce byly určeny již d.Jivno 
předtím a lcela konkrétně. Jejich lákladnlm rámcem je 
rettauractl kllpitalismu v Ce5koslovenské socialis tické repu
blice. 
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HESLO ))SVOBODY SLOV Alt 

V RUKOU KONTRAREVOLUCE 
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li nU kontrarevoluce bylo zmocnit se masovych sdělova 
tich proslfedkl1 II s Jejich pomoci demoralllovOII' obyvatelstvo 
země II otrh li vědom i prllcuJle/ch lede m prollsodallsllckých 
IdeJI. 

Právě s tímto dlem bylo demagogicky vyui ilo heslll 
.. svobody sloviII". pod jehoi rouškou se nepřátelům socialis
mu podillřilo vymknout maso"e sdělovací pros tředky z kon
Iroly komuni5lické slrany a přeměnil je ve svůj poslušný o'g/l
niu,čn ; náslroj /I ve z nllč"é míře dokonce v cen trum kontra
revoluce. 

Zejména lisk, rozhlas II televi ze, které l oměř bez odp oru 
o vládly protisocialisf ické sily, seh. "y rozhoduiici úlohu 
II rozdmýchAv'n i pomlouvačné kampaně p roti Komunistické 
s t raně Ceskoslovllm ka /I p ro ti z á k l adům socialismu. S Je jich 
rozhodu jlcl pomoci bylo zahá je no Ideologické a psycholo . 
glckě zprlcovavanl vefe jného mlněn!. Ko ntrarevoluci byla 
dána mof nost odsl ran it mnoho l estn 'ich lidi 1 neJnizněJ · 
Jich funkci, _ zcela de lorie nlovat Jiroké masy lidu, vylvo,il 
v l e ml almoslěru chlosu a neJisto ty, maloburfOls nl anarchie 
I prollkomunlsllcké hysterie. 

Jii koncem ůnorl 1968 ~dělova li dopisova telé zipad· 
nich " genlur v Prue j"ko NsenzactM čislo Jedna, ie podla 
zprav, klere dostali oZ dobře in lormov/lllýeho pramenů, při· 
slušné sl ';lní organy přij a l y rozhodnuti o výrunem oslabeni 
slalniho dozoru nad činnosti lisku a dal!.ieh sdělovacích 
prostředků . 

Do p isovalel ame,ickó agenlu r y NAso· 
ejale d P ress .. G. N e uerburg s uspokojenlm 
k onsla l oval, ž e: 

.. Nyní je , ed"klorům dovoleno tisknout lakticky 
všechno, co je p odle jejich na zoru vhodné p ro tisk." 

" 



Jeden l č e ských redakto r u, k t erý s e p ři
pojil k nadieni s vého amerického kol eg y 
o te v i e n li p r o hl,; 5 ll: • Ted' ji! neexistuje žádný 
rozdíl mel; situací u nás" ve Francii nebo ltáliL. 

Tak byly v Ceskosfovensku vytvořeny podmínky pro ne
rulené lfřenl burio"sní Ideologie, socialismu nepř'lelska pro
~agandy. 

Télo nové situace okamf llě vyul lly r eak~nl sily, lim splfe, 
l e " pol'ebnl lidé« byli jil d ' vno plánov i tě rOlmistěni do 
redakd mnohých časopisů, rozhlasu II lelevite. 

Od l ělo chvíle poča li orgllniz.;loři "pl1žive kontrarevo_ 
tuce« jedn .. t sljle otevřeněji. V red .. kcích b yla vytvořena 
t .. kov' .. tmoslé ... , že skuteční přívrienci soci .. li smu byli bud 
llOJováni, nebo v četných příp .. dech prostě propuš t ěni. 

Vystupujlee s demilgogickymi poža davky "dalJi ]iberilli· 
zaee. In'ormačnl eh prostředku vrhly se kontrarevolučnl Ilvly 
v prvé ,adě na strilnieké flz c nl tisku, prohlásily ho za .. škod· 
Uvé v demokrat ické spoleČnosll .• 

O tom, ;ilkým cílum p odle jejich míněnI m' sloužil .svo· 
bodný lisk., svědčí n a p ř Jklad čJ'nek v .Mla
dé ' rontě .. věnov a ný o t á z ce, jaký by měl 
být nový z ákon o t isku. 
~Mllldá Iront ""p ře devllm pod tr huj e: 

"po třebu konkurence mezi ~ lI sopisy« II d"e "nezbyt
nost dát p r.ivo vydáváni člI s opi sů vJem spolkum, rUl
nym ins titucím, a zvláUě drubtevnlm org llni zllcfm, kte re 
budou vznikllt pro ruzné ůčely a z.;jmy .• 

Protoie takové právo všechny le,;!"nl společenské orga
nizace N'rodní fronly mll;i zaručeno Ostavou Ceskoslovenské 
socialistickě republiky, aulor článku, aby nebylo p ochyb , co 
m' na mysli, nakonec vysvělluje: . V uvedenych p'ípadech 
jde silmoz'ejmě o nazory opozíČnl .• 

Tomu, kdo by si přá l mit jasnou představu o smyslu a cha
rakleru procesů p robíhajících v Ceskoslovensku od ledna do 
srpna 1968, stačí pOlorně pročílat .M!iildou frontu« v tomto 
období. Vyjeví se před ním velice poučny model ::.r .. dy. 

" Nikdo p'ece dosud konkrétně nevylolll, co je možno 
povaloval za »prolisocialislieké«, p IJe s iro nii jezuilu lenlo 
denlk. 

Je-Ii tomu ! .. k, proč b ychom neobh .. jovalí olevřeně 
kontrarevoluční p l .. tlormu "OVil tisíce slov, .. která p olévá 
~pínou jíl ne jednotlivě členy strany, ale celou stranu. 

Nerozeznává jii jedno/live . chyby. a .. deFormace, .. ale 

• 

• 

• 

• 

• 
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ůtočí na poddalu vedouci ůlohy strllny, mluví o .tkodlivých 
principech v samotnych t'kladech a ideologii socielismu .• 

.Tento článek (.2000 slov. - pozn. red .. kce) je l1eb .. 
znovu v klidu .. důkladně pročisl-vyzYv.j .Mladá fron
la .. , vice se umysl.t n .. d jeho posilivnim pi'ínosem.M 

"Mlad' fronta.. ",dikálni pře~krllll celou dVoJce liletou 
cestu socí .. listického rozvoje Ceskoslovenska. Pravě z jejich 
stránek zuně!. slova o lom,-Ie těchlo 10 lel neni n i~lm 
jiným nel »novým obdoblm lemna ... On. udělala první kříi 
nad orgMizací mladeie, kter' pracovala pod ve denlm komu
nist ické strany. S velikou radosti »Mladá Ironla .. pilvllala, 
l e "dnes se hnuli m"dele v Ceskoslovensku rozviji nezá· 
visle na vedouclch orgánech ... 

V red akci »Mladě fron ly« se ro zhodli l lehounka zkriti
zoval nově vzniklou .sl"'nu československých sp roJvod!i
vých socialistů. u její určilě k"'jni choutky, přesněji snad 
za předčasnost pi'ilii o levřenych vyj'dřeni. Kritika byl .. .způ
sobná .. , h!měř o/covska, .. navíc umožnila veřejně vyhl<isi t 
program jejich nelrpilívych spojenců. Na str'nkách .Ml .. dé 
Irontya se objevila tato slova: 

.Ziikon, klerý přijmeme, musí z .. k.hat jakoukoliv komu
nis tickou činnost v Ceskoslovensku. Zakážeme činnost 
KSC . rozp us tíme ji. .... Sp"ime knihy komunis lickych 
ideologů _ Marxe, Engelse, l enina ... « 

Ve sv ělle dalšího vyvoje události stává se Jasnym, fe 
mnohé jevy minulých le t - hodnocené tehdy ;111:0 »náhod
né" a "bezvyznamné .. - t voř; zcela konkrétní, promyJlenou 
linii ideologické a politické přípr .. vy širokého n's lupu reak
čnich sil proti socialistickému lřfzeni v Ceskoslovensku a jeho 
př.llelství se Sovětskym SVllzem. 

Ji l v roce 1966 i zeJměni v roce 1907 byl .. patrn' ur~lI.j 
aktivizace prolboclalis llckých Ilvlů z , .. d bývalé slfednl a 
drobné burloazle, tle, ' dlouhou dobu nezvedl.. hlavu 
pfedsllrajic, le se " pfizpíuobila. lidové moci. Hynl se zfelmě 
Iylo sily domnlvaly. le n .. de~la pfllnlvá chvlle k pokusu 
ovlivnil dam politický vývoj CSSR, p ooloW vývoj ropubllky 
k »západnl orlenlact « 

15. květn .. 1966 v Prue a v některých d(l\llch mostech 
Ceskoslovenske d ollo ke zne užiti studentských slavnos ll 
.. M .. j"les... Ocaslníci demonst racl nesli drzá p rotisovělsk !! 
hesla, karikatury vedeni KSC, plllk"y s p oiadavky změni t 
uhraničně politický kurs Ceskoslovenska a o rientov .. 1 eko· 
nomiku i politiku země na Západ. 

" 



Slále otevřeněj~í prolisovělské pořady se objevovaly v 
Ceskoslovenské lelevizi. Napiíklad v pořadech pražské lele
vize v listopadu t 966 se cnevědomě snižovala ůloha SSSR 
v mezinárodni politice a zkreslovaly vztahy Sověhkého 
svazu k Ceskoslovensku. Sovělští lidé byli představováni jako 
uottali a sovětskci skutečnost ukazována jen v negalivních 
stránkách. 

S. března 1961 uvedla prabkci televize porad o česko
slovenských válcovnách. V poradu nebylo řečeno ani slovo 
o sovehké pomoci pii výstavbě Kolického hulního kombi. 
nitu, o tom. že celé zařízeni vcilcovny plechu bylo vyrobeno 
a smonlováno sovětskými zjvody, ie se tak Ceskoslovensko 
osvobodilo od vysokých valutových výdajů na dovoz val
covaného maleriilu. Přitom viak autoři pořadu neopomněli 
vyzvat československé hospodářske pracovníky k nakupu 
válcovacího zařílení na Zipadě. 

V unoru a bfeznu 1967 ollskl ustfednl orgán CSM " Mla
da fronla " celou 'adu malerlálu o Sovětském svazu, v nlchl 
se ~aměrně očerňovaly Ilvolnl podmlnky v SSSR. Autofl 
danku c:ilevědomě vytviUell u čtenáfů zkreslené", nesprávné 
pfeddavy o výsledclch dosafenych v Sovětském svazu v 
sociálnl oblasti a v rozvoji vědy a lechnlky. 

Současně v poslednlch lelech zřetel ně zesílilo flirto
váni určitých kruhů na Západl.. s československou inteligenci. 
Výrazné se zvýšil počel osobních pozvání od neJ různějUch 
obchodnlch j průmyslových firem Západu. Dita mnohých 
teských a slovenských spisovatelů a výlvarnlků se náhle 
stala předmetem velkého zájmu hpilali$lických firem. 

Protisocialislické živly, kleré se usadily v mnohých orgá
nech Ceskoslovenského lísku, v rozhlase I leteviz~ aby 
lakryly své skutečné dle, otiskovaly čas od času .. přátelské .. 
fráze o Sovětském svazu. Ve skutečnosti se vlak v~emi 
proslředků byl přijat na Z.ipadě s bouřlivým souhlasem. Při 
solldarlly socialistických zemí II s"le olevřeněji se přesou
valy na pozici zievného IIntisovělismu. 

Jako přlklad je m"J .! n é uv és tčl .i nky Iyde
nlku "Re port é ru xveleiňovan é v červ entl 
" .., srp n u o poli llcké si luaci v l.emL Jsou prosyceny 
duchem IIIllisovělismu. 

Tik komenl" I . Rumla "M a ly pokus o vel
k 9 z á s a h" je snuškou pomlouvačných výpadů proti Sovět
skému svuu, k:lerý podle tvrzení autora se celých 20 le l 
"vméšovalu do vnitřních zaleiitostí Ceskoslovenska. 

" 
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V r e porUfl "Trialog o roce 1945 .. [laso· 
pij .. Hosl do domu" č. SI J. Procházk a p o. 
mlouvá Sov ě t sko u armádu. 

.... se slřechy domku jsem viděl k smrli zničenou nómec
kou armádu, a za ní šili do iiloku armádll sovělská, 
stejně k smrti zničen.i. R:ekl bych, že se z poslednlch 
sil dobelhalll nll evropskou demarkačnl linij a zastllvjla 
se. Přesto však se okamWč vytvořil mýtus o neporll
zilelni, všemocné armádě ... 

Bylo by možné uvés l nekonečné mnoistvf přikladů pro
l isovčlských pomluv a útoků. otištěných v československém 
tisku v době řadění prolisocialislických sil. 

V časopise ~Sludent~ byla 26. června 
otišlěna ~replika .. Jana Mollka prol i 
článku s. Věry OOČklllové, zveřejněném 
S. červnI v nRudém právu". Mollka r oz
čilily a vedly k hrubému úloku slovII 
s. Oočklllové: 

M ••• bylo snad ulněle vyvol,i,no. že jsme měli hllld a {e 
nám Sovětský svu pom,i,hal! Po celých 23 lel , když n.im bylo 
nejhůřo, utrhovll1i si od ůsl. .. 

Molík komenloval rozlobeně 10110 slova: 
"Hovoří o tom. ie nám Sovětský svaz pomáhal, když 
jsme měli hlad. Ale ponll;r, že 11110 pomoc byla náhra
dou za Marshalův pt.;n. k jehoi odmíllluli n.is SSSR 
primU 

Ušlo jl (Oočko!llové). že v poměru našich potřeb II 
potřeb celého Svazu jsou nllše potřeby natolik mole, že 
nikdy nemohlo jit o nějaké Irhaní si od Ůs l •. 

Svoji sentenci lIulor zlobně uzavír.i: 
.Jestli s. Oočko!llov,; povaluje Sovétský svu za svitosl, 
ar se k němu modlí ... n 

Propllgllndisté reakce se snlliili svali l vinu na Sovětský 
sval dokonce i v problémech, které vznikly ve vdjemných 
vlIufch Cechů a Slováků v důslodku nespr.ivnóho e nedůs
ledného uskuteč"ovánl principů rovnoprávného soužili ná
rodů v Ceskoslovensku. 

.Ha!ll pflflnu .. .., lom, fe pr9 .., Ceskoslovensku byl nekri
ticky poulil "sově tský mode l národnoslnlch vztahů ... 

F. Sllnlcký r ozvíjl lulo lezi v časo pise 
.. Z ivot slrany .. Č . B-9 a opaku je nepř,tel
ské výmysly o řesen í národnoslní oU z ky 
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o leninské n.§ r od-v Sovětském svazu a 
nostni politice: 

Sovětský typ lederace pry se vy tv.He! na zák!a~ě "?O
minujíci úlohy ruského národa", proto na prve mlsto 
»byly postaveny zájmy c,:ntrá,lního apará.lu RSFSR,,; .. 

»Národy jednomvych sovehkych repub!,k. s; k. teto 
otázce prakticky nevyslovily. ~to ~ akt pro~adeny špIČkou 
polilické moci. Slepé napodoben< s<:,vetskeho. mo.detu. v 
CSSR pry mělo »teoreticky ospraved lmt .. nadvladu ceskeho 
národa v rámci jednotného Ceskoslovenského slálu. 

Mnolství ollJténých prollsovětskych male rl á lů se laklick ~ 
stalo krller'lem .,svobody IIsku.u 

V de niku .. Lud.. byl 18 . května zveřejněn .. Oo,?1s z 
Donbasuu, podepsaný Andreje".' I. Jsou ~ něm vykladány 
výmysly o "těžkém" údělu Slovaků v Sovetskem svazu. 

Týdenlk .. Student" 129. května ) oltskl dopis I. SlveráCku 
.. ~I!souhlilsim,u v něml autor kritizuje pozIci Sovětského 
svazu k Izraelské agresi na Blizkém Východě. 

26. eislo .. Studentau pokfacuje na slejné léma rozhovorem 
svého tvllillnlho zpravoda je A. Krameri! $ vedouclm výcho
doevropského oddělenI minis te rstva zahranlCnlch věci Izraele. 
Citujeme doslova, co řekl diplomat icky ~ředstav~tel země .
agresora, odsouzené Radou bezpečnosti Organizace spoje
ných národu: 

.. Sovětsky svu má možnost sehrál na Střednlm vý
chodě rozhodujíc! úlohu. Bohužel, dosud hraje negat ivnl 
roli 11m, že pokračuje ve vyzbrojováni II rabské IIrmády 
p ro budoucí agresi proti Izraeli. Sověhky sval nejen 
nepodporuje, IIle naopak brzdí ty arabské eleme~ty, 
které vidí věci realisticky II přikláněJI se k rowmnemu 
vyře~ení kon/liktu.« 

Při tendenčním zkreslovánI II zveličování nedos tlltku v 
rozvoji československé ekonomiky tisk nepří~o ~ někdy .1 
přimo přičítá tyto nedostatky na vrub ekonomlckych vztahu 
se Sově tským svazem. 

Ve zce la nesprávné m světle byly pfedstavovány výsledky 
obchodnlch v~lahů mezi Ceskoslovenskou socialistickou re
publikou a Sovětskym sva~em, rozJIPovala se tvrzeni o line
výhodnostl Cl loholo obchodu pro Ceskoslovensko a o tom, 
f e Sovětský svaz v těchto nta;r;ich vystupuje jako .. kolonlzá
tor.CI 

Kdyby ~i orgány »svobodného !isku~ v souladu se l ~
sadou objektivnl inlormace - daly p r.§ci se zlsk.§nlm pravdl-
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vých laklů a cifer o zahraničním obchodě Sověhkého SVlllU 

$ Ceskoslovenskem trebll jen Zll p osled ních 12 lel, bylo by 
všem jasne a zncimé, co lil loto období dodal Sovětský svaz 
do Ceskoslovenska: 
17 milionů lun obili 
téměř 700 tislc tun bavlny 
70 tislc tun vlny 
SI milionu tun nally 
80 milionu tun železne rudy 
2 miliony tun surového železa 
2.5 milionu tun válcovanych materiálů 
285 tisíc tun mědi 
200 tisíc tun hliníku 
3,5 milionu tun apatitových koncentrátů 
170 tisíc tun asbestu 
S milionů m' dřeva 
téměř HI 1.200 milionů rublů strojů a zařízeni. 

Kdyby mělo Ceskoslovensko nakupoval tyto suroviny II 
výrobky 18 volné měny, musilo by zaptlllit vice než 3,5 mi
liardy dolllrŮ. 

Sovětský SVil Z odebral za tuto sumu zboží, které vyrabi 
ceskoslovenské narodní hospodářs t vl: zařízeni a stroje, 
průmyslové zboží široké spotřeby jako obuv, la tky, konfekci, 
glllanlerní zboží apod. 

lživá tvrzeni reakCnlch ži vlů o »nevýhodnosll« obchodu 
se Sovětským svazem sloufUa nejen k rozdmychávánI proll
sovětských nálad, ale byla př lmo namířena proll pollllce zá
konné vlády. 

Předseda vlády CSSR O. Cernik prohlasi! 14. kvě tna na 
lískové konferenci v Praze, »že československá vláda nikdy 
neodmítalll a ani v budoucnu neodmítne ekonomickou spolu
praci se socialistickými zeměmi, zvlášlě se Sovětským sva
zem, který je největším obchodním partnerem Ceskoslo
venska.« 

O. Cerník současně zdůraznil, že se CSSR bude oriento
vat na efektivnější formy spoluprace se zeměmi RVHP ... 
"Vlcidll je připravena p ros tudovat všechny moinosti rozšířeni 
aktivní účasti CSSR v Radě vzájemné hospodlÍřske pomocL« 

Talo politika bra trské spolup ráce byla ještě dále prohlou
b ena a rodiiena no zékladě Výsledků sovětsko-českosloven_ 
ských rOlhovorů v Moskvě 23.-26. srpna 1968. 10. září byly 
v Moskvě předsedou Rady ministrů SSSR A. N. Kosyginem 
II předsedou vlády CSSR O. Cernlkem p odepSány mezivlAdnl .. 



dohody ~ ekonomicky protokol o dal!ich velkych oboustran_ 
nych dod';vkach. 

J~k prohl~sil v Pr~ze ll. zaří náměs tek pře~edy v!ád~ 
CSSR F. H~moul, setk~li se če~kos~ovenšb p~edst~~llel.e 
s plnym pochopením Z? slrany sov.ehkych v~do.uclch Člmlelu. 
o čemž konečně svádčl podepsane hospodórske smlouvy. 

I>Tylo dohody,« zdůrazn il. F .. Ha~ouz , »vytv~~1 d.ůleiite 
předpokl/ldy pro d~lši rozvol narod~lh.o hosp?d~rst~1 .CS~~ 
~ pro konsolid~ci země. Pomohou uJlsht normalnl pr~c, a Zl
voln! ůroveň československého lidu." 

Ideologové reakce se všemožným spůsobem snalill po~l
v61 československý lid p roti Sově tskému svazu. 

"Rudě pravo« 13. května otisklo článek 
C. Navary »Daleko od Moskvy« věnovany 
historii vzájemnych vzlahů mezi Sověts
kym svazem a Ceskoslovenskou socia
listickou republ i kou. Autor článku tvrdl, 
že pro poúnorové Ceskoslovensko je 
ch arakteristické: 

1> ••• Slepé napodobování všeho sovětského a pošlapá
v.ini specifik . . . « 
_ Přeblranl zkušenosti se stalo příkazem a povin
nosli vedoucich pracovníků«. V důsledku toho se podle 
mínění autor~ "Vzlah našeho lidu změnil ve lhos tejnost 
a apatii, zejména u mlade generacE:, ve vyj~dřov';n l 
protestů lormou ironizov';nl a škodolibého zesměšňo
vání často jen maličkostí, které se lišily od našich zvyků 
a mentality, protestů, které se kompenzovaly v nekri
tickem maloměšl';ckém obdivu vnějUch projevů spo
třebních společnosti na Zapadá.« 

T~nto obrat československého tisku a dalších informačnich 
proslředky snažily podryvat z';klady přátelstv í a bratrské 
hodnocení vnitropolitické situace v Ceskoslovensku na sa
mém vrcholu "horkého léta« kontr~revoluce, západoněmecky 
časop is "Spiegel" v polovině července napsal: 

"Sku t ečná opozl čnl st rana jil v ze mi edstuje-je 10 tisk.« 
A masové sdělovad prostředky, kte,,~ se dostaly plné 

pod kontrolu protisodalistickych sil, skutečně rOlvinuly pl.i
novity a soustleděny útok na dkl~dní pilíře socialistického 
zřízeni. 

Ne nadarmo deník "W~shington Post« 
s nadj.enlm zdůraziíoval, že ." Ceskoslo
vensku 
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"pracovnici rozhlasu, redaktoři novin a la!opisů 
a spisovatele uskutečn1l! ne krvavy pfe." rat ~ obrAlil, na
ruby československy tisk i os!atn' Informační prO!!
ředkYl<· 

Cetné ohlasy burioasnlho tisku nelvratnč dokazuji, že 
vyuliti Informačních prostředků reakčnimi !ilami ." Ce!koslo
vensku vyvolalo nadšeny souhlas a plnou podporu antiko
munistickych kruhů Západu. 

o tom, jakym z .iJm ům slouftla IIsvoboda 
tisku« ." Ceskoslovel1sku, je možno soudit 
ku příkladu 1 vystoupeni sen.;tora 
Franka Mosse v kongresu Spojenych států. 
Tento kongresman vyj.idřil velke u!pokojení nad tím, »že se 
československy tisk zbavil komunistické ortodoxnosti.« 

Ne!íčenou radod vyjadřovali dopisovalelé buržoasnich 
novin v Ceskoslovensku nad lim, že představitelům z.ipadnf
ho lisku se nyní otevírají »!iroké možnos!i« (pod vizitkou 
žurnalistů se skryvali i laslupci zcela jinych »instilud«). 

Casopis »News Week" popisuje přlpad 
dopisovatele americké lelevizní spo
tečnost i CBS, klery fotografoval sověl
skou vojenskou techniku při štábnlm cvi
čeni vojsk zemi Varšavské smlouvy a byl 
zadrien !ovétskymi vojáky ... 

"zadrženy novin.iř by) předán Cechům, kteři ho 
okamžitě propustili i s fi)movym materi.ilem ... « 

30. května pí~e denik »Oie Presse«, že r/!lkouUí filmaři, 
kteři připravovali lelevizn' přenos o »demokratizaci« tisku 
v Ceskoslovemku, se setk.:íva!i při natáčení snlmků s věm 
svobodou a mOÍnostmi nci v některych západoevropskych 
zemích. 

Ústy svého praiského zpravodaje Da
vida Bindera nazval "New York Time!" 
kontrarevolučnl orgány tisku "hlavni p r o
gresivní silou při uskutečiíovánl demo_ 
kratizace" v Ccskoslovensku. 

Jan Večeřa v článku nazvanem "Máme 
dostl odvahy pro podn l kAni«, otl~lěném v 
tydeníku »Kulturn! tvorba«, olevřeně požadoval, 
aby k moci v zemi pmll opravdovl "intelektuálové II ne
IHdně uvědoměll_ proletáři«. 

Nelze 58 prolo divit, fa podobny zjevně prokapitlllisllcky 
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kurs IIsvobodného Ilsku" Ceskoslovenska nalel plnou podpo_ 
ru imperi,,1iriick.Ych kruM Z.ipadu. Ne n ad arm o a m e_ 
ricky časopis .. News Week. povaioval za 
znamenitou skulečnost, ie pro antikomunisticky tisk ZIi
padu je .československY tisk jedním z nejlepšich pramenu 
ínformacíK. 

Neobyčejné příznivá siluace se vytvořila pro konlrarevo_ 
luční propagandisly v lelevi zi. 

Jejl fedilel 1. Pelikán, jeden ze znamých stoupenCÍI 
a ntisocialismu, vyslupoval otevfeně za ~nez'vislostK maso
vých sdělonc1ch prostředků na stranickém vedeni. Je proto 
pochopitelné, fe prbě v televizi byly kafdodenně zařazo 
vány pfe nosy vypočllané na vy l vořenl atmosfé ry polilické 
nervot ily v zemí, na rozdmycháváni vlny nacionalismu a 
profisovětských nálad. Je pflznačné, fe v téle době z lele
v;znich programů témě' ůplně zmizely porady o hospod.if
skych otázkách, reporfále o lidech práce a pfedevnm iaké
koliv zmlnky o pozílivnlch jevech v iívotě země. 

Přesvědčivym přikladem loho, kam ai došly profisovětské 
pomluvy v CeskoslovensU televizi, je rodiřování hanebného 
výmyslu o ZIIvr"žděnf byvahiho ministra zahraničnfch věci 
Jana Masaryka .. sovětskými agenty •. 

Jeslliže prohlédneme archívy zapadních časopísu. bez 
obliií najdeme jli v dubnu 1965 v západoněmeckém lýde
nlku . Splegel. cliinek o .dohadné smrll. Jana Masary" , v 
něm! Je obsa!ena uvede na anllsovětska verze. Clanek byl 
podepsá n jakymsl Mikem Randem. 

Kdo je tento Mih Randl Jak se uk.iza!o - je jím 8enno 
G. Veig!. 

V roce 1934 byl zalolen .. treslnl rejstřík" Veígla 
rejstřík člověka mnohokrate souzeného ze podvody. Byl tres
t';n i za dezerci. V roce 1937 Veigla začíná sledovat česko
slovenska kontrarozvědka, Jako osobu podezfelou ze styku 
s gestapem. V roce 1939, v době hitlerovské okupace Cesko
slovenska zml t el te země a po urči!é době se objevuje 
v Anglii, 'kde se stává spolupracovníkem "Inteligence Ser
VlceK. 

Po vlilce v roce 1941 se Veigl vrad do vlasti se s!rohym 
příkazem svych ielů _ nenechat se chytil. Je vlak opět 
odhalen. Po odpykáni trestu se vracl do Anglie a sth'; se 
"experte m pro Ceskoslovensko... . 

A nyní se protisovétské kachny o smrh Jana M"saryka, 
slabrikovaně agentem zahraničnl rozvědky (po 3 letech po .. 
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jejím omtěn! ve .. Spieglu,,) zmocňuje prabki telC!vlze a pra_ 
senluje i) jako .. věrnou pravdu .. na Jvych strank6ch tydenlk 
IIS ludenl" a 'Olda dalllch československých časopisů. Prvn!, 
kdo Masaryka přlpomně l , byl Svilak. 

Aulorita!ivni komise, vytvorena vl';dou CSSR, na z.ikladé 
sludia všech dostupnych dokumentů a svédeckych výpovědi 
osob velmi blizkych J. Masarykovi přišla k z';véru o noprosté 
nezúčastněnosti Sovétského svazu v připadě sebevraidy 
J. Masaryka. 

ProhlAšeni o tom učinil i představitel Ceskoslovenské 
socialislickě republiky v Organizaci spojených n';rodů při 
projednávání tak zvaně lIčeskoslovneskě ol.izky" v Radé 
bezpeénosli. 

Kdo vJechno jen v tyto dny horlivi vystupoval z tribuny 
reaklnlho .. svobodného tisku." 

Tydenlk "Student .. a uObrana lidu. se snli lly dokonce III 
k lomu, le na svých stránkách začaly popularlzovat rozhlaso
vou slanici "Svobodná Evropa", působlcl v Mnichově a 
smutně proslulou Jvojl podvratnou. nepřáte lskou l lnnosll. 

Ve 24. čísle _S tudenta .. byla zveřejni
na rep ort';i o návštěvé pracovníku reda· 
kce v télo rozhlasově stanic i. Vbesedévyjad
flll spolupracovnici "Svobodně Evropy .. svou litost nad !fm, 
fe do Prahy v roce 1945 nepMla emericU armáda dffve 
nel sovětská. 

Na podobnou navl l ěvu př ijeli do "Svobodné Ev ropy~ 

takě redak loři "Obrany lidu ... 20. července se jil na strán· 
kAch tohoto týdeníku objevil pokus .. rehabilitovatK činilele 

tohoto podvratného centra imper."lis ' ické propagandy. 
. V nalem "boře dostali pracovníci uSvobodné Evropy .. 
prívlastky, od nichl se v podstatě neustoupilo dodnes: 
zrádci, profesionální ipioni, kreatury nejhor$lho druhu. 
Už se u nás o . Svobodné Evropé .. popsalo mnoho 
papíru. A přesto se o ní ví 01.110, velmi málo ... 
Aby byla zaplněna tato mezera ve znalostech českoslo
venských lidí, dala redakce .. Obrany líduK na svých 
str';nkách moinost spolupracovníkům "Svobodné Evro
py" vykresl i' Jejich podvratnou činnost v ncJidyllčl6jUm 
svělle . 

Oni samoliejmi přiznali, fe dřive byla tato slanice 
"bouřlivou a vlrUŠenOU opolicíK proti socialistickým 
zemím, v .. nynějši etapě .. je vlak její činnost charakte
ris tická .. , "dialogem" . 

., 



Vzhledem k tomu. Itl se setkali s porozum~nlm tl zájmem 
svyeh spolubesedntku. nerozpakovali se pomlouvil ~1 a Ideo. 
loglčll d lversanli . Svobodnl! Evropy_ vyJádnt svl! pliinl mit 
v Praze vlastnlho zpravodaje. 

Obll uvedené čl.!inky vyvolaly rozhoř~enl Jiroké veřej
nosti v Ceskoslovensku. "Je třeb" odmítnout _ n"psalo 
.. Rud. právo .. - jakekoliv kontakly s těmi, kdo 20 lel usilujI 
o něco zcelil jiného. nei usilujeme my ... 

Redllkce .. Obrany liduM byla nucenll zadavil zveřejňování 
čt';nkU o .. Svobodné Evropě.M 

Přes kaidodennl hlllllsné p rohlaiov';ni o _svobodě slo
va_, o nezbytnod i otevřeni vyjadřovat rů zné obory, .. Li le
r,jrni lisly .. , .. Zemědělske noviny .. , "Mlad'; fronla .. , _Pr,jce. 
i jiné Ibkové orgány projevovaly kraJn! jednostrannost a nes· 
n'lenUvosl, kdykollv se setkaly s pfiilelsky m[něnou kritikou 
tisku ostalních soclallsllckých zemi, s Jejich plně zdůvodně· 
nýml obavami o osud social istické ho rozvoje Československa. 

Tyto opr';vněné ob",,'y a soudrui sk'; kritika byly okamžitě 
prohlaŠov';ny za důsledek "nedoslalečné inlormovanosti ve
řejnosti bratrskych socialistickych zemí o udalostech v Cesko· 
slovensku. .Prace. napřiklad prohlaJovala, itl lisk pi'alel 
.zveličuje. a _zkresluje. udalosti. 

V léfe době vlak slr'nky leskoslovenských nov,in byly 
zaplllovány ohluy dpadnlho kapllallstlckého tisku .. Jako 
lIutorllallvn!ho, objekllvniho arbitra ... 

Úloky reakce na socialistické si ly v Ceskosloven!ku, na 
Sovětský SVIlt a bralr5ké socialistické země neus tci la zesilo
valy. . . . 

.. Svoboda ti sku_ tak přinesla reakci dlouho očekavane 
plody. 

O lom fe hromadně sdělovacl proslfedky Jsou použivány 
ne v láJ~U leskosloven5kého lidu, ale naopak zneulivány k 
Jeho !kodě, $ obavami hovofllt pracující na lelných schůzich 
a shrom'lděnlch. 

r ... k na ce losWnlm aktivu pří51ušniků lídovych milici byly 
podrobeny krit ice odpovidné orgány propagllndy za to, že 
nepřijímají Udná opatřeni proti činnosti reakč~lch i!vlů . 
Účaslnlcl shrom.;žděnl přijali k tě to olbce rezolUCI a zda se, 
že ne náhodou povlliovali za nutné odevzdal jeji text ne 
Sovilské velvyslanectvi s prosbou předat jl do Moskvy. 

Toto vyznamné shromaž~ěni ~ůslalo .. I"III . o~raJI pozorn~:nli 
tisku. A provolani k sovětskemu lidu, pi'IJat. ulast~[~y .akhvu, 
zůstalo vůbec dlouhou dobu skrylo před pracuJlclml Ce5' 
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koslovenska. Bylo zveřejněno těměř po dvou tydnech, a to 
pod Ilakem slovek dopisů, t elegramů a rezoluci přichazejiclch 
Lidovym milicim od kolektivů sovětskych pracujicích. 

Stejně krilick'; stanoviska ke zneuiívani hromadnych sdělo • 
vacich prostředků reakčními, protisocialistickými silami byla 
vyslovena na celostátních poradach předsedů slraniáých or· 
ganizad vyznamnych průnlyslovych závodů a st ranickych 
lunkcionářů ze zemědělstvl. 

Kritika protisoci alistickě, demoralizujld čiMosli lisku, 
rozhlasu a lelevize byla obsahem če lnych rezoluci a dopisů 
dkladnich organizaci slrany. okresnich i krltjskych stranických 
vyborů, orgánů n,jrodnich vybotů a jiných. 

Existence tltkových stanovisek byle bud' zoiměrně uml· 
čovolina. nebo byli prostě autori nazvani ~konservalivci ., 
obviněni le snahy vrá tit se k předlednovym poměrům a 
nehorázně špiněni a pomlouvalli. 

Při kladem reagence na 
je vystoupeni A. J. Uehrna 
nich listů. na mimo řádném 
vinařů: 

kritiku li sku 
z NL lterár
sjezdu no· 

.Jil řadu tydnů slylirne z (IS I některych lidi krm· 
ku ne adresu tisku. Vůbec mne nevzrušuji slova e vypol' 
dy lěch lunkcionařů. kterým se ze svobody lisku rOl
bolelo bi'icho. Jejich slanovi5ko je mi zcelil lhostejné . .. 
Mne ujimají názory a vyjádřeni těch, kdo představuji, 
jak ř l kame, progresivnl _ levě klldlo. O tom, le socia
lismus po lřebuje tisk, jsme jii slyšeli. Je vla k otá zka, 
polfebuje·U lisk soclallsmusl ... a 

Llehm v olevfeněm rozhovoru se zpravodajem amerického 
burfoazniho tydenlku .TlrneM vykreslil slluac/, klerá se 
vytvoflla v leskoslovenském IIsku jako apodlvný sen .. , ze 
kterého ue nikdo nechce probudila. 

Pod demagogickym p láštíkem .svobodyliskuM, skryté za 
hlulnou kampani proti slranl~kému Hzenl tjsku, kte ré n~
zvaly "censurou«, proll$ocillli$ti~k6 sily Zllvedly ve skutelnosti 
vlllstnl luhou censuru v redakdch. Strdnky IIsku, rozhl"s a 
lelevlze byly plně uzavřeny n;izorúm vyslupujiclrn Jasně na 
obranu soclellsllckého zlizenl a vJem, kdo vyslupovall s krl · 
tikou prollsoc!.lIsllckých jevů. 

S nlldJenim piše 1 0. března "New York 
T lmeu o nilném větru změ n", klery nla
vanul" v C eskoslovensku a uvad i vyjlidřenl jed· 

" 



noho českého novináře, který si nepřál být jmenován, o tom, 
kdo nynl muže a nemůie vystupovat na stránkách tisku: 

. Budou-li chtít konservat ivci dělat propagandu, maj' 
je n jedinou možnosl - chodil od bylu k bylu ... 

hlo si tuace vyvolávala stále rostoucí obavy všech 
opravdových usliincu socialismu, všech čes t ných vlaslencu 
socialisl ického Ceskoslovenska. Avšak jen nepatrné cásti z 
nich se podalilo dostat svuj hlas na stranky novin. 

Jeden z podobnych dopisů otiskla 30. července brali
slavsU "pravdau. 

.. 

Otiskujeme alespoň několik liryvku z lohoto dopisu: 
.. Co je 10 za svobodu tisku a projevu? Kdo dosláv.i 

přlleiitosl v lomto prosloru? Bývalý lajemnik minis tra 
zllhrllničnich věd Soukup, fijlci toho ~IISU v Anglii, aby 
mohl hodnotil v naši lelevizi uplynule dVllcel ilel í, jako 
období temna. Oocenl Jiři Hermach, IIby velmi rafi
novaně napad<'ll liikladní insti tuce soci<'llismu, vi ichn;, 
kteří ůto~1 nll vedouci úlohu a postaveni st rany ve spo
le~nosti, jllko docent Kusý a autoři článku .. Dva lisíca 
slov ... 

Jllkmile se jen proli leto demllgogii a prolisoci ll
listic kým výplldCml někdo o zve a vyslovi svůj nhor, 
jako gener.;1 Kodllj a anonymní partyz';n z VSS Koš ice, 
vyslavi se vlně jednoslranné hysterie. Toto nejsou 
obllVy směrující k ochraně tak zvaných ,.konzervlll iv
nich" sil, anebo dokonce k n';vratu předlednových po
měrů. Jsou 10 nalory II obavy slředn i generllce komu
nistů <'I nllšich ob~lInů, která nebylll vychována v 
přepychu, pocíl il<'l "blllhorodnou. masarykovskou de
mokracii a celý svůj mllldý život věnovala výslavbě 
socialismu. ... Za současného stavu se nikomu u n';, 
nepodllři objeklivně vyjádři l rozloženi sil v telo sloiilé 
siluaci. Nechr je 10 vážna výs traha těm, klei'i svoje cile v 
sou~asném spole~enském pohybu zaměřují k obnově 
kapitalismu. Jestliie jedna ~ásl z nich po roce 1948 
utekla na Západ, IlIk té části, ktera lu zusllltll a klerá 
se v zá jmu svých cílů uČ llla IIktivizovllt, se to 
nepodaři. Dvacet roků úporného boje o socia
!ismus upustilo tak pevne kořeny, že je ladná 
vichřice v podobé souC<'lsné dllvové hyste rie nevyvra li. 
Socialismus - jakkoliv velká jsou přání jeho odpurcu 
o zvrllt - je a lůstane u nás trvlllým spole~enským 
řádem, a 10 ve spojeni s těmi silami ve svělě, které po 

• 

• • 

• 

50 le t I v nejtHšich podmínkách nezapochybovaly a I 
lélo ces!y nesešly ... ; 

Dopis je podepsán iniciály Z.B. 
Chceme poutit cilace le lt6 da lliho d opisu, uveřejnén~ho 

v lémfe člsl e .,Pravdy .. , adresovaného !éfre daktoru Ilslu a 
podepsaného Josefem Klálkou I Bratislavy: 

•.•. v poslední době se vllše noviny sla ly sláI<'Ininou 
vleho mo l ného. Mně osobne se to jevi tllk , fe jsle pod 
tlakem nějakých .superprogresivnich" red<'lk l o rů , kteří 
jsou schop ni " Iiči! kafdeho, kdo by si dovolil mysli l 
jinak nei on;. Připlld generala Kodaje může sloužil 
jako Uustrace. Je 10 občlln - poslanec, kle rr.· se odválil 
svým osobi!ým způsobem (je voják) vyj ovi l nllhlas 
s vůj názor. A j<'lk ho u to novinllři sralill k zemi. 
,.Roháč. mu věnoval celé 2 strany. Proč se ho 
.Pravd<'l" neultal<'l? 

Tyto střízlivé hlasy byly vlllk přehlušovány zuřivým sbo
rem p ro liloci<'ll istických sH-kon !rarevolucionářu, kle ii se 
pevně usadili ve vělJiné red<'lkci. 

Po vs lupu vojsk spoJeneckych zemi na územl Ceskoslo
venska byly konlrarevolučn l sily vyvojem ud,UoslI přlnucQny 
předčasně odhalil své sku lečne p1<illy. Piel ly k olev'enym 
úlokům prali soclallsllckému l n zelll a obrátily se I prali lá· 
konné vl~dě Ceskoslovenskě soclallsllcké republiky. 

Směr útoku zménily I reakčni sily usuene v Informačnich 
pros l ředcich. Uk.A z<'l lo se, že jsou i pro nmimořádné podmín
ky. dostatečně lásobeni papirom i .náhradními. tiskárnami. 

Ame r ický . Herald Tr ibune., který 22. 
srpna 5 us pok oj on ím pile o ~innos l i četny-ch Ile
gAlnich i"form<'lčnich pro středku v Ceskoslovensku, přiznává: 

"je l cela zjevné, fe plány odporu v lélo obllls tl 
byly uvč"s dobře pilpraveny ... 

Anglický lis l "Dally te legrllph" zdůrali\ov<'ll: 

.Celké povltánl se připravovalo p omalu a dlouho, 
ale kdyi se učalo uskutečňoval, uk;iulo se, že bylo 
dobie připr<'lveno.~ 

A tak byla udělena lečka III kontrarevolučnl evoluci ~svo
bodného lisku". Zah'jil fale!nym i hesly .. liberal illlce .. socialis
mu a nakonec se st ,r v rukou nepřálol l b,anl kontrare voluce, 
zbrani t ěch, kdo usilovali o násilnou res tauraci bpllallsllckych 
pofádkú v CeskoJlovensku . .. 
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Linie reakce spočlvalll v lom. aby organisovaně pflpravllll 
uthvacenl mocI. Významnou u10hu pro dosaženi lohoto cíle 
přikládala opozici, klerá se snažila veřejně a nezakrylě nll
ru$i! jednotu l idu a jeho posloj k osudům Ceskoslo venska. 

Kdo se c;hopillélo ~pinavé ulonyl 
Jsou 10 sily, pokračující i nyní s novou silou v opozičn! 

činnO$ !i p roli KSC 11 zákonné vládě republ iky, které přislou
pily k plněni usneseni porad v C,erne nad Tisou /I v Bratis
lavě i k plněni výsledkLi sovělsko-československých jednaní 
v Moskvě. 

Orgllnizovaly se pod růtnýml ná zvy v rů zných klubech, 
kroužcích, spolc1ch a dokonce v polit ických stranach. Byly 
10 napřikllld: »Klub 231«, " Klub angalovaných neslrllnlkLi«, 
»Kreulek nezávislých splsovalelLi u, "Klub anga1ovaného 
my~lenl ", " Organl;tace na ochranu lidských prav .. , "Přípravný 
ů~třednl vybor socl~lně demokratické strany .. a d alfi. 

Všechny tylo organizace se snažil y urychleně legalizoval 
svoii činnos t. Stač. připomenou I, ie do poloviny června 1968 
celkem 70 nových organlzac[ a spolků poládalo ministerstvo 
vnil ra o souhllls ke své činnosti. Pfedslavllelé 31 organizací 
předlo ž.ill již. své slanovy a představllelé 19 da!Jlch pflcházell 
na ministerstvo vnllra »konsullovat« ot~zky svého právnlho 
postaveni, Udali různé Inlorma ~e apod. 

" Klub-211« souslřed i l p od svoji střechu vice nci 40 lislc 
lidí, mezi nimi mnoho bývalych krimin~lnich zl olinců a vlas li
zr~dců. Jak napsalo »Rudé pr~vo", llcny loholo klubu se 
Sllll dokonce I bývali naclslé, cses~cI, henleinovci, ministrl 
byvalé loulkové vlády Izv. Slovenského stálu, představ itelé 
reakčnlho d uchovenstvil a d am. 

Tilo lidé mají na svědomí smrl mnohých nevinných komu
nistů a česlných občanů Ceskoslovenska. 

" 



»Klub _ 231« · se uslavil 31. března 1968 na schůzi v 
Praze bez schváleni ministerslva vnilra, V lisku byla uvedena 
jmena něklerých vedoucich činilelů loholo klubu. 

Kdo Isou lilo IIdél Vedoucím lak zvaného [nlorma C' niho 
odděleni ústřednlho výboru "Klubu - 2310< se stal Radovan 
Procházka, členem ústředniho výboru byvaly generál bur· 
lonnl republiky Václav Pale l e k, předsedou lak zva~6 
dokumenla~ni komise Olakar Rambousek a generálnlm 
tajemnikem klubu v Praze Jaromlr Brodsky. 

Radovan Procházka a Otakar Rambousek byli po únoru 
1948 odhaleni jako agenli americké rozvědky. Vádilv Pa· 
lelek měl Ii!~sné spojení s angllckym velvyslaneclvím v Praze. 
Jaromlr Brodsky je dávno známy svými la lls llckýml názory. 

Podlvejme se, co prchlásil Brodský na jednom shroma!· 
d.ění členu klubu. j(ypě zlobou a nenávisl! ke komunis~ú~ 
křičel: " Nejlep!i komunista je mrlvý komunisti!. A kdyz le 
flvý, je mu třeba vytrhal nohY ·M 

Sve neprátelske názory neskrýval lake předseda klubu v 
obvodě Praha t, jakysl Hrdy, kletý se vyjádřil, ie slluace v 
zemi je velmi pfihodná ke svrfeni $odaUSllckého Il ize n!. 

»Klub _ 231 " vytvořil rozvělvenou síl' poboček v 
krajích, okresech a míslech po celem územi republiky, ~te.re 
kona ly ileg';lnl schůze a konleretlce. Fiti.;lky klubu se objevily 
dokonce i ve Spojených sJ.jtech amerických a v Kanadi, kde 
verbují československa emigranty z řad politických zločinců, 
vlaslizrádců a aktivně se snali vy t vářel prostředky a londy 
klubu. 

V deniku .Rud' právoM byl na jaře t.r. otištěn otevřený 
dopis jednomu z funkcionářu _Klubu - 2l1" Sromovi. Aulor 
dopisu A. Cerný iei odhalil jako spekulanta a zrádce. 

Podle svědeclvl autora dopisu, podlol eného dokumenty 
II citáty z vlastniho fiv otcpisu ~roma, byl ~rom majitelem 
velkoobchodu. Po osvo bozenI Ceskoslovenska a po ztlárod· 
ně,,1 velkoobchodu v něm nadále pracoval jako vedouci. 
V roce t948 byl Zl spekulace na černem trhu polres"n pe· 
něiilou pokutou a odsouzen ke 3 měslcum vězení. Po pro
puštěnI hledal znovu cesty k soukromemu podnikánI a ke 
svemu obohacovánI. V roce 1950 byl opě l souzen za spe· 
kulaci II uvězněn. Z trestaneckého tábora uprchl za hranice II 
vstoupil do sluieb IImerlcké rozvědky. 

· 1 I'odlo lI.i"ku 211 ud"vl"liho 14~on. n. ob,.nu C ... ko.lovon.k4 
.oc;i~I;.~;ck' ,opubliky byl. po p<><41c. , .. ku v QnonJ 19d 1, •• I_n. 
I><oti.tOtnl .. konlr.,evolutnl einnOl1. 

" 
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Dokumentalni komise ~Kll.lbu-23 1 " vedená Otakarem 
~ambouskem byla pověřena soustředit maleriály nk Ire stne
mu stiháni vinlku nezákonne činnosti". Tenlo ukol byl 
v návrhu stanov kll.lbl.l lormulov';n lakovým způsobem, ie 
členova komise měli volné ruce k jaké~ on zvůli. 

Přitom sám Rambousek, Jak o lom svědčI článek "Rudého 
právaft ze dne 28. května, byl odsouzen v roce 1\149 k doll· 
volnlmu vězenl za nepřátelskou prollslálnl činnost. V roce 
196. byl osvobozen podmidně do roku 1971. 

Clen »Klubu _ 231 .. Franlllek Pouli udrl oval stálé 
spojeni s redaktore m emigrantského iurnálu ~Svědeclvl " a 
s agenlem lh lfedni zpravodajské slufbu USA Pecháčkem I 
s pracovnlky rozhla.sové slanice . Svobodná EvroplM, klerá 
dala jasně najevo, fe je pflpravena poskytovat klubu vle· 
strannou pomoc, kdyi se klub nestane "filiálkou KSC." 

Jeden z aklivislu klubu J. Nebeský z Prllhy navhal spo
jeni s p'edstavllelcm americké letecké spolelnosll " Pan Ame
rlc1ln ft, ktera kllva lirsky sl!blla poskytnout klubu 10 IIJlc dola-
ru. 

Počátkem května 1968 do Prahy ze Spoje ných slá tu přijel 
agent CIA Stanislav Jenlik. klerj demonstrativně vstoupil do 
"Klubu-ni. a nabldl mu "nezlUnoua IInančnl pomoc v do. 
larech. 

D<i BI fl.lnkclon ář "Klubu- 231 " Hruby je synem bývalého 
protektoralnlho mInistra. elenem vedeni klubu se slal napři· 
klad Slávik. jehol otec v souča.sné době vede v USA ,eaklnl 
organizaci "Radu svobodného Ccskoslovenska... Jeden t 

vedoucich klubu P,á~ek neUlkrýval svoji nen,lvisl k lidovému 
úiIenl a vyzýval, aby dělnIci byli odslraněnl od motl. Jakýsi 
Siška Udal plnou likvidaci KSC. 

Aktivisla ~Klubu-23I. bez překližek jezdili po 
měslech a vesnidch, kde vystupovali s výzvami, aby obtatl' 
nevoli li komunisty do vedoucich sl lilnich orgánu. SOUČiHni 
souslrcďovali v centru j na mfslech ruznll informace o členech 
KSC, aby " se s nimi vypo'ádaU, a! nastllnC lasn. 

Vyufivajke slomé vnitropolitické siluaco, předslllvile!ó 
klubu se prohlásili za "celoslMní politickou organi zaci". 
»Klub-231" se doiadoval p ... iv1l mil svoji Irakci v Národnlm 
$h romáfděn; CSSR. 

Vedout; ~Klubu-231 . inspirováni Zll Zapadu, připravovali 
pIliny na uchváceni klitových pozic ve vlech oblastech poli
licktiho, sl.;tniho I ekonomického f lvola republiky. Jej;ch 

" 



lide proni kali 1' '' vedouci misi .. v p oli lických organiz .. cich, 
v z,;vo dech .. podnlcich. 

»Klub - 131 .. vytv,;;el itegalni .~tyřky. s ůkolem ii řit 
rŮ lne Ifi, sledov .. t a terori zovat čestne obcany a funkcio 
nMe . 

_Procesu demokra tizace" davali pohlavá ři _Klubu -
23 1 .. s v ůj Ivl6l tní smysl II Ud .. li, .. b y tento p roce s byl ve den 
"do konce«. 

PWom se zejmé na snalilt o obsazeni odpovědných mist 
v armádě o v o r9ánech slatn í bezpečnosll. 

"Západ o n,;s ví,- řekl .. k/ ivis ta klubu, americký agent 
Fabon,_ on ~eká od nás kon krelní ~iny a b ude nas 
podporoval. Kdo se boji, nemůie jn s námi, zejména 
kdy! vilézslv; je b lizko.u 

Vůdcová klubu se všemožně snili ili děl .. 1 me zi o byv .. tel
$Ivem rekl .. mu $Vých zahranlčnich styků v~e/ně slyků 
fin .. nčnlch. 

Napflklad na schůz i .. Klubuu v Semilech ve Východoče.s 
ké m kr .. Ji byl č len dopis .skupiny emigrantů v zahraniči, 
protlslalnjch llvlů, ve klerém se oznamon lo, le v jedné 
uhran l čnl bance byl otevřen účel n .. Jnu!no " Klub -13101. 

.. Klub - ]1 '" sestavoval seznamy .stranických II slálnlch 
prllcovnlků eSSR: I posllat je do svých poboček v kraji ch, 
okresech II mldech. Na adre su mnohých Cechů a Slovaků, 
klefl pevně .s16" na Internaclonallsllckých p ozlcfch a směle 
vystupovali u pf;!ile lstvl se Sově tským svazenl, byly zlIsilány 
výhrúI né dop isy. RozJlřov llly se le táky a plaká ly s vyzvaml 
"Pryč s KSCr«, "Pryč s SSSR! u, "Smrl komunlsmulo. 

N .. z .. sedánl předsednle tv .. bra tislavské odbočky "Klu
bu - 23'" koncem ~ervna Lr. jeden z vedouctch, Vydra, 
prohl,;sil: 

" 

.Nde fady se musí S/ii! po~etnějl1 nei řady Komunislic_ 
ke st rany Slovenska, abychom, ai to bude Ireba, mohli 
rozbll komunislicko u $Iranu. Zlikv id ujeme social ismus .• 
Jeden z ideologů " Klubu - 23 1. K. Osvald v Č e r Vnu 
I,r., kdyi inslruoval ak tivisty kl ubu, prohl,;sil: 
" Clenove klubu mu~1 POVzbvl ova/ demok, ,,cii, požada
vek svobody slova, spol ků a d emonstraci, odslraněn i 
cen zury. Svoji taklikv musime při způsob i t demokra/icke
mu proce~v. Musíme s vyui itím pros t ředků masoveho 
působeni I jinými lormaml diskredi/oval mlni st e r~lvo 
vni tra, přinu tit org,;ny s/Mnl belpečnosti k obrane. Po
iadoval, aby KSC otevřeně p rojedn6vala minvlé delor-

• 
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mace a p oli/icke procesy a Hm se snaii l o naru ient dů
very v KSC a sní i it její au/ori lu mel i děln lky . Muslme 
dos,;hno u/ provede ni čistky v komunist ické slraně. NII$e 
tllktika musí být pi'i způsobena k získ,;ni mocí bez vý
slřelů .• 

Jtný funkc1on<if klubu Smld 1'11 různych shromálděnlch 
tvrdli, l e je ~nepřipuslné, aby v Ceskostovensku vloldli 
dě lnicl. ~ 

Ve vesnici S/r,;ní v Jihomorllvském kraji akl ivista "Klubu_ 
231 u požadovali, ab y voliči nehlasova li p ro komunisly do 
N6rodniho výb oru, neboť prý si neuslo uii nic jinaho než 
~up'; leni". 

Cinnos/ ~K t ubu_23 1 u opr6vněně vyvolalll mepoko jeni 
mezí česlným i ~ es koslovenskýml občany, kle rým je draha 
socialislick,; vlast . Mnoz! vl lls lenci považova il za svůj ukol 
varoval veřejno st před nebezpečím a obraceli se na redakce 
časopisů svými dopisy, ve klerých vyjad řovali v,;žne l nepo
kojeni nad činnos ti prolisocia li st ických si l. 

Nllp1íklad v někte rých ostravských novinách byl publi
kov,;n dop is, ve klerěm byli mnoz! čl enové _Klubv _ 231 .. 
odhaleni jako bývalí kolaboranti 1 doby hi tle rovskě okupace, 
jako zloděj i a vrahove . 

Au toři dopisu spr a vedlivě ukazovali, že lilo lide si neza
slo uií rehabililaci, neboť; "dnes jsou nepřáteli ~eskosloven 
ského lidu a v!ech poclivych IIdl«. Psali o lom, l e Iylo 
1 1 0~ineckě elementy iI vlast izradci nikdy ,onepi'eru!ili boj s 
poktokovymi si lami, dopustil i se pol itických vrd d I jinych 
násilnosli«. 

Dopis varoval, fe llenové kl ubu jsou př i praveni l ni~it 
revolutnl vymot enosti a l e cht ějl obnovil slaré, burl ou nl 
pofjdky. 

Ve sve konl rarevolučni činno st i nezaostaval laků "Klub 
IIngdovanych neslranlkŮ. IKANI, ktery se sndil přisvoji l 

si pr,;vo h'M ůlohv nejmasovější polilickě organisace. 
5. dubna se konalo v Prala shrom,; i dé ni, na klerem 144 

lidi vyhlásilo vylvoi'eni ~ KIubu angažovaných nesl ran lků ... 
Je charak te ri sti cké, i e se 10 slalo v dob o, kd y tisk, rozhllls 
II lelevize, které byly v rukou reakčnkh sil , ved ly ši rokou 
k"mpaň proli KSC. 

Jeden 1 inicialorů zalofcnl Klubu, kybáček , charakterizu je 
poslcl nl KAt-! v l ilenirnlch lis/cch 25. dubna mimo jině 
lomilo slovy: ~ V ovzduli nejis toly, ktera nás obklopuje, se 
legali zovaný .Klubu slane přírolenov ccstou prvni d rukou 
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demokracie _ jakousi prvni konlrolni orga.n;sací, schopnou 
vylvořit právni plalformu pro poli tickou aktivitu nlutraníků, 
jež nebude omezel'lill rozpillky, váháním a. nesamo zi'ajmos!i." 

Ve vedeni klubu se objevll jeden 1 ideologů reakce 
I. Svíh\ k, pracovnlk Akademie věd /:SSR. Svit'k byl v roce 
196<1 vy lou~en 1 KS/:. Jeho pomocnlky se sla l1 ilIgenll 
mezln'rodni sionistické organlsillce Rybá~ek, MusU • 
IUemenfiev. 

V polovině kvělna. tento klub lveřejnil p rogr a. mová 
prohláhtni, ve klerlim se olevieně posta.vil proli Komuni
slické st raně Ceskoslovensk ill . 

V časopise »Reporlé," bylo otištěno obsáhlé prohlá~ení 
IVillna Svllákill s uceleným progr.mem lilIk po etapach od
strillnll komunis ty od mocI a předat jl prollsoclalisllckým sl· 
lam. 

Praktická agilačnl a p ropagandistická činnost .. Klubua (jeho 
akt ivisté konali kaidy týden v PrllZe i Jiných městech mitinky 
a schůze) byla zaměřena k d iskredi taci KSC a social istického 
zř izeni. Klub předkládal r\Jzné variMty .. nového politického 
systému", jež ve své podstatě znamenaly požadavek obnovy 
buržOlIZniho parlamenlarismu. 

Vedoucí .. Klubu. se snažili získávat přivržence nejen z 
řad vědecké a technická in tel igence, ale i z řilld dělníků a 
důslojniků armády. 

K lomulo cm vytvořili odbo~ky klubu nill závooech a v 
různých organIsacích. Nazývati Je "Spo l ečnostm i nill obranu 
svobody slova a Uskuu. Zakládáni lě chlo odboček se 510110 
módnln! zejména v lélě I.r. a doslalo se mu I Ilroké publfd!y 
v Ilsku, rozhlase a televizi. 

Hlavni úkol těchlo .Společnostl. směřoval k obhajobě 
»práva" vystupování v tisku, ro zhlase a televili lěch osob. 
které napadali KSC a všechny pokrokové, marxis tické sily v 
zemI. 

V od p ovědi na o l átku západoněmec
k ého č a so pisu .. Spiegel" k jaky m vr slván\ 
o b čanů se .klub", obraci, pr ohlásil t. Sv i_ 
I a k: 

.Ke kolosalnl polend!!lnl slte: k 6 milonům lidi, kleli 
ma;; volební pravo a nejsou v naš i zemi politicky orga
nisováni. Je moiné si předsta vil, le lito lidé budou hrál 
velmi aklivní úlohu. Zatim s nimi bylo manipulov"no .• 

.. Sp iegelK poloiil Ol" lku: 
~Po':itále , ie to mů že býl reservobrem pro novou poli-

" 
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!ickou skup inu, pro novou politickou stranu, ktera d nes 
neexis tuje , a le je možné, že zíl ra nebo pozílří by mohla 
vzniknoul vedle komunist ická slrany! .. 

Svitak odpovědě l: 
.. Ano, v tomlo směru se lendence vyvíjl .• 

Konečný cll vedouckh toholo klubu se málo lilII od citů 
představitelů . Klubu-23"'. Také oni se sna!JII proniknout na 
odpovědné funkce v rŮInych orgánech slálnl správy, zauj
moul pfednl mlstill v pollllcké m zlvolě země. 

S podobnými myšlenkami vystoupil ~Iilosol" Sviták na 
stránkách mnohých časopisů. 

V Iydenlku "Student" ~Islo 16 vyzval I. Sviták Inlellgenct 
a studenty k bojl za to, aby v nadchazeJldch volbách do 
N.irodnlho shromUděnl ne byl volen U dn; I Jeho dosavad
nich poslanců u. ládal "rozbit led', která odděluje (:eskoslo
vensko od Evropy, Jlfenlm odpovldajldch IdeJI .• 

V pfednUce nill schůzl _Klubu anga! ovanych nestnnlků. 
Svilák obrnnym tpůsobam ukázal , jak bojovat proti komu
nistům: 

..... Norberl Wiener se jednou snažil exaktně zjis ti!, 
proč nepat rné zvířá t ko, velké Jako jezevčlk (mungo), 
vltézl nad hady mnohonásobně silne jSimi. Podrobné 
sledoval zaznamy zápasů na filmovém pásu /I zjisti l, ie 
mungo vílěz í prolo, ie m" řádově vylii typ signální 
souslavy nei hadi, že v boji neustále ustupuje, manév
ruJe a zaútocl v jedině situillci. Pak zaútoCl smrlelně na 
zranilelné místo hada a využije tak výhod sve kralké 
reillklnl doby, své .. inteligence •. Mame dobrou signaln ' 
souslavu, dovedeme us tupoval před hadem d ik l<llury a 
zallm jsme nic nep rohráli. K(»Student .. Č. 18) 

Je prokáIáno, le se ve své ,eakčnl llnnosll I. Sviták spojil 
s antlsovělskou organizaci .. Národnlm svazem práce ... 

tvan Svilák neni nováčkem na obrazovkách tetevlze v 
západnim Německu a na stránkách západoněmeckého lisku. 
Nedoudně h'; u~1 blato a l p inu na socialis tickou minulosl 
Ceskoslovenska, vysmiva.1 se pamálce sovětskych vojáků, kleři 
padli v boji u osvobozeni Ceskoslovenska. 

I. Sviták prohlasoval, le v z6Jmu "procesu demokralllilI ' 
ce .. , pro dosalen! .. absolulnl. svobody je mol"" I cest. 
občanské války. 

Vedoucí "Klubu angdovllnych nes t raníků. v Praze dělali 
opatřen i k budov';ní odboček klubu po celé l eml. Napřikled 
4. června na schů zl připravného vyboru " KANH v Rfčanech 

" 



vystoupil jllko předstllv itel u_tredi klubu J. Stěp';nel:. VQ 
svém vystoupeni vylyval k čist ce apar~tu KSC, um~dy II 

bezpečnostních orgánCl. 
SIrllnické II sfatni kruhy měly záporne sfllnovisl:o ke 

.. Klubu englliovenych nestrllníků". 
Naméslek předsedy vlády CSSR G. Husák ne setUn; 5 

mládeži 24. květne v Bretislllvě ne otázku .. Jek se diváfe ne 
KAN« odpověděl: »Záporně. Je to ileg';lni organiuce. Bude 
nulno o tom veřejně mluvi!.« 

Ne náhodou právě uKAN. vystoupil s iniciat ivou na vy
Ivořeni obecne orgeniučně polil ické pllllformy viech anti
socialistických sil. Tenlo dokumenl byl ve slejný den otiš těn 
ve formě o t.v i'eněho dopisu v denícich nliterarní listy .. , 
"Práce", .. Zemědělske noviny« a uMlad'; fronta« pod ná zvem 
.. Dva !islce slov .. , klerými se obraci k dělnl kům, zemědělcům, 
ůrednikům, vědcClm, uměleckým pracovnlkům a vlem oslat
ním. 

Tento dokumenl je dostetečně o tevřenou pllltformou, i 
když meskovanou slovy o 50cielismu, t ěch sil v Ceskoslo
vensku, klen! se sna!ily vyškrtnout celou historii Ceskoslo
venske od roku 1948, vlechny socielisticke vymoienosti pre_ 
cujicich. 

OkamlUě po svém vzniku, rozvinul "KANu lIroké slyky s 
některýmI zllhran!čnlml antikomunistickými organisacemI I 
politickými stranami, pfedev~ím v západním Německu. 

Do opozi~nt fronty protí KSC se aktivně zapoJily skupirlY 
dříVějneh pravicových soclalnlch demokratů . 

7. červne uveřejnilo "Svobodné slovo_ Inlormaci, ve 
ktere se uvádí, že "z,hlupci sociálních demokretů z Prahy 
projednali nll své s fředečnf schů z í zpravu o uslaveni pří
pravného ůilredního výboru československé sociálně demo
kralické slrllny, klery ji! navá zal styky s ÚV Národnl Ironty 
/I jednal s ÚV KSC. Vulí I' uvahu zprávu O vytvoření p rí
p ravných výborů čs. socialní demokrllcie I' jiných místech 
Cech a Moravy a ustavili městský připravný výbor slrany . . .. 
O svem ro~hodnuli informovali vče rll měslský výbor Narodnl 
fronty ... " 

Po roce 1948 reakční elementy z bývalého vedeni sociál_ 
ni demokracie odmitly podřídit se usnesenfm Národní Ironly 
a OV KSC, kterým se 1IIkazovllla obnova samostatné sociá lně 
demokratické strany. Nyní rozvinuly aktivn! činnos t a 'nllž;!y 
se vnes! rozkol do řad dělnicke třídy. Ke své podvratne prác1 
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vyui ivaly vlemo!né proslf edky. VylviUely l1egáln! výbory 
slrilny na závodech a aktivně propagovaly myJlenky o IIkvt
dati KSC. 

Pravlcov! soclaln! demokraté se ne~lItll! spoluptilCOvat se 
z.ipadn!ml rOlvědkaml, s reakčními československými emi
granty a s vůdci ~SodalJJllcké Internaclonaly"_ Vytvoflll 
pevný kontakl s jednlm z dři věj~ich vůdců ts. sodálnl demo
kracie, agenlem anglické rozvědky Vltrmem, který se v sou
časné době nachiizf v LandYně. 

Vilfm organisovlIl v lenevě selkánl s dallími vlllslizradci. 
Na tomto setUn! byly pflpraveny a poté odeslány do tesko
slovenska instrukce, Jllká opatfenl je tieba dělllt pro vy
tvofenl uslřednlho pi/pravněho vyboru soeialn! demokracie 
v Ceskoslovensku. 

Do Ceskaslovenska byli vysláni emis aři těchto reformis
tických emigrantů, aby mohli » Ideově ovlivňoval v~voJ uda
losl i •. 

Před pěli měs ici byl v Praze jeden z povérenců ~SOcill
Ilstické Internacionalya, Jllkýsi Krivín. Jeho ukolem bylo pod
pořil rozvratnou činnod konlrarevolufních elementů. 
Na schůzl prahkých studentů ve nSlovanskěm domě« tenlo 
Krlv!n vyzýval rozkollsllnou mlade! k vystoupeni proti Joda
IIstlckým vymofenaslem v zemi. Pfedal studentům leták s 
dopisem Modzelevskěho a Guroně, klef l byli v Polsku věz
něni lil prollsl iitn! či nnost. Sblral adresy pro zi stlky kontra· 
revoluinl literatury do CSSR. 

Vedoucl činitele Cs. soci"nl demokracie uskute čnili 
21. června v Praze zuedání přípravného výboru. Po tomto 
zasedánf byly vytvořeny krlljské II okresní výbory I slovky 
zákledních oranizacl. Ve skutečnos ti strana ZIIčala rozv ijel 
či nnosl v ro zporu se zákonem. 

Sociálně demokrll tická slrana se prohla!,,)e u jedinotl 
silu, »klerá je na z akllldě svých tradici a sloienl zarukou jak 
demokracie lak i socialismu.~ 

Ani 10 nenl všechno. Mno zf bývlIlI sociálnl demokrate 
vsloupili do Ceskoslovenska strany sociallstlcké, v niž se 
snažili ziskllt vedoucí funkce a 11m I rozhodujicí vliv 
na je)! politiku. Cestou rOlkolu dělnického hnuli, likv idaco 
vedouci ůlohy KSC se připravovll1a půda pro obnoveni 
buriollInlho zřlzenl v zemi. 

O lom, jak deleko ušli vůdci sociálrll demokrllcie, svědtí 
prohláienl Jednoho z nich, J . .$I ~ ky, k l er~ zdůrati'loval, fe v 
ť:eskoslovensku se vylvoPila pfihodná situace pro odstraněnI 
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komunis lu od moct Zdůrazi'\oval , ! e socialně demokratická 
slrana má mo!nost " dál komunistům p oslednl uder, .. nebor 
se opitá o své nmezinárodnl vedeni.1I 

Ideologickou pod poru dostali vůdc i socialnl de mokracie 
od jmenovaného I. Svitáka. V 25. lide lýdeníku "Student", 
v čJa'lku "Zakiitané horilonty. Svit.ik napsal: 

D ••• Ar byly dejinne okliky jakékoli a ar budeme posu
lOVili! jakekoli krizove jevy vztahů meli komunisty a 
socialnimi demokraty v minulosti, skutečnosti zůslava, 

ie delnicki třida a cela společnosl stojí nill křilovatce 
dejin, po které chleli iII chlějí jít sQcialni demokraté, 
předevUm jillko nezavisl! partneři komunistů .... Berou
li komunisté vainé své vlaslni sliby, pillk I perspektivy 
demokratického sociahmu nemohou být vyloučeni 
pravě socialní demokraili, kleři mohou garantovat pro
grillm demokra tického social ismu v neHirlfch vrstvach 
obyvill telslva, k t eří mají čisté ruce a čistý mt. 
... Soudruzi, hledejte spojence, najdete je mel i včera 
ialarovanými předst aviteli demokratického soci ill li smu, 
alespoň daleko spise nei ve slínových st rillnach, kleré 
si vydržujete ve vládě a v Niirodni Ironii. 
... Sociální demokralé nejsou ve svělě Sillmi iII mají 
mnoho piatel v Evropě I jinde .•. 

Budeme-Ii nazýval problémy správnými nazvy, pak 
budeme povaloval alternativy komunislickeho pro
grillmu, tedy alte rnativu socialních demokratů, nezavis
lých klubů ilI křeshnsky orientovaných skupin sice za 
politickou opozici ... 
... Opozice je nulna allernlltiva, bez níi neni svobody 
občanů ... 

Připravovala se pudili pro navrat do Ceskoslovenskill lilIko
vých re akcion.iřu, j.tko profesora Mackeho, Holub ill, Luii, 
a dalších. 

hk daleko byli vůdci sociáln lch demoktilltů od mlrov:§, 
pollltcké opozice, svěd čí u '/ efe jněnl tn lervle wu, který udělal 
dopisovalel švédského lislu . Aftonbladet.. 24. srpn.t s 
Presilem - Janýrem v jeho .hlavním stillnuor kdesi v Prue. 

Oopisovilltel plse: 
"Cas od času Janý' pře rušuj e rozhovor a dává pokyny při
choúm lidem, mluvl a dáva pokyny a inst rukce telefonicky. 
Lidé přichazeji ilI odchá zejí .... Ze svého bytu udrfuje lanýr 
spojeni s mnohill iIIegálními novinami. Odlud ma spojení i s 
itlegální rozhlasovou slanici..... O akcích za .osvobozenl 

• 

Ceskoslovensk.tll soci.ilně demokratický vůdce prohlásil: 
"Zatrm jsou 10 stavky, pasivní odpor mas, odmllán! spotupra
ce v jakýchkoliv sférách a formách s Rusy, Pol';ky, Machry, 
Bulhillry a s východnlmi Němci ... "Zalim .. . I .. Není lěžké si 
předs t avil, jaké perspektivn' clle si stanovila tato "polilická 
opozi~n i st.anau. 

00 opozice vů~ 1 KSC Il ač lli kontu re voluce různé spolky, 
kro ulky I jednotlivé osobnc sU. 

Koncem břetna byl při SVatU československých spisova
telů organisován ~Krouiek nedvislých spisovatelů ... 

Platformu l ohoto krouiku vyložil s pí
sova t el r. Klíma v obsahlém čl';nku otiš
lěllem v "literárních lislech" 2S. kvě t na. 
Zdůrunoval v něm: 

"Slranill klera vznikla, aby vytvMela nejprisnějii rllc ionalne 
řílenou sp~lečnos l , plodí iracionlltitu II chaos. Ht.há videckó 
řízeni a POdvalUje vědu ..... 

Vol';ní po opozici zaznlva stale hlasitěji z celé fronly 
kOll trllrevoluce. Slil den ze dlle v průběhu celých osmi měsíců 
vývoje po tednovém plénu ÚV KSC. . 

Jan Proch,ilka na besedě s dopisovatelem trancouukeho 
~asopisu .express .. Michelem Salonlonem prohl';sil: . Já Sl 
nedove du předs till vll demokracII be l skulečně opOl/lce ..... 

Se stelnými názory vysloupll v časopise .Literarnl listy .. 
Václav Havel I dal!l. 

Na základě prirozené s k u t ečnosti. kdy nen~chálí tri~ni 
dkladnu pro vytvoření opolič"1 slrany v podmlOkach SOCI~: 
listického Ceskoslovanska. navrhuje Havel zformoval OpOZICI 
třeba I mnoha »skutečně demokraticky a humllnis licky uloje
ných lidí, kterl nejsou do pol ilického iivota (v r~mci KS~) 
upo jeni. al' jii z důvodu n,horových, nebo pros te proto, .Ie 
jim dosavadnl prue komunis tické st rllny b y ta pravě mlllo 
demokralická II humillnislická ... 

Tak se projevovlll n';lor, fe demokracie uvnitř komunis
tické str.tny je nedos t lllečnou zárukou demokr.tcie ~e společ
nos ti. V kaidém prlpilldě je nutn,; kontrola zvanČlt 

Podle slov Hillvlll, jestllle s[rillna, která zvlti I ' 1ilo v revoll.!d, 
neobnov! nlld sebou kon 'rotu Ivenč t , Ij. Ie slriny o pol lce, 
" llrall nulně dřlve nebo pOldě !! i svou vnillnl se bekontrQlu 
iII učne pomalu, ale jistě degenerovilll ... 

Reakce potre bovala pro své plány opolie!. . 
JeJI pOmllhillČí se snaiili vnulit luto myšlenku vlidoml 

československeho čtenáre. Slovenský lisl . l ud. 19. červnil 
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napsal, fe je nezbyln'; existence nekomunis tických politických 
stran " jejich tiskových org.inů. Pr';vo občanů na vylvoření 
opozičních stun p rý musl e~istoval v demokratickem statě . 
Současně tenlo lisl opalrně dodával, ie využivaní tohoto 
prava je mo žně jen v případě, kdy e~islujíc í polit ické sl rany 
ztratí důvěru občanů. 

Pravicové sily, ve snue dos,jhno ul rozkolu KSC, se v 
průběhu vývoje kontrarevoluce ro zhodly jil k tomuto dli 
různými cestami. 

O tom se zejmena hovořilo ji ! ve zmíněném č l;j nku 1. Klí
my (Li ter.iirní listy Č. 9), ve kterém aulor odmít.ii moinost ří ze
ni společnosti jednou stranou a vola po svobodné hře polI
tických si l, po svobodné, neomeze né, neorganizované ini· 
datlvě individua. 

Některé opotíčn! organizace vyslupuji pod zcela .nevin
ným~ n.iizvem I,ko např .• Orglnizace na ochranu lidských 
pr.iiv • . O této orglnizaci nap sala 17. června v bril lislavském 
listu .Rolnické noviny .. SI. Zyberov.ii (v Č!.iinku nazvaném 
"Vlci v ber.iinČim rou~e,,): 

" ... Orgilnlzac;e ni oc;hunu lidských pr,jv, kler'; se 
zrodil" před dvěma měsíc;; v Butisl"vě, podle prohl.ii
lení členů připravného výboru, je nepoliticka org"
nizace bývalýc;h politickych včzM, kteří byli nepr';vem 
odsouzeni. Organizace chce, podle prohl,jšení, pomoci 
těm lide m k ryc;hlé a důsledné rehabiliI6ci ... Na prohl';
ienl nově zaloieně organi zace by nebylo nic zvl.iiŠ ' niho, 
kdyby nepůsobily rulivě kontrasly mezi uJ!echtilými cili 
organizace a chlrlkteris tikou jeřích i nid';lorů a organi
z.i!orů. 

Na prvním selk';ni organizace na ochranu lids kých 
pr';v m.iilokdo znal, kdo se napři klad skrýv'; v JUDr. 
E. Vydrov i, kteniho téměř jednohlasně zvolili předse
dou. Stateční lide v něm viděli pouze člověka, kte rý 
byl před deset; lety nelákonně odsouzen za protisl.itní 
činnost. Těměř nikomu nebylo zn,jmo, že E. Vydra jako 
bývalý t"jemnik NStrany práce_ nedlouho před konlr/!. 
revoluci v M"darsku chtěl spolu s něklerým i předdav; . 
teli bývllé soci';lní demokracie il eg';lně organi zoval 
pravicovou stranu, která měla uchv.;li' moc a odlrhnout 
Slovensko od Cech .• 

St. Zuberov'; dále uvádi. fa představitele télo organizace 
hledlli pro svou činnos t podporu u emigranhkých organizací. 

" 

• 

• 

• 

. . 

Syl vytvofcn d okonce ilegaln! ústřcdn! vybor. ve kterém ně· 
kolik misi bylo reservov;ino pro emigra nty. 

hto skupina, tak jlko vlechny reaktní síly, si kladl" za 
cí l vrjlil podniky soukromým m"jite lůll1 . 

" 
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l inie reakčn[ch sll v oblasti .r.ah r anl ~ nr pollllky spoflvala II 
lom, aby se teskoslovensko spojilo s Imperialistickým labo
rem. Pralo II prve 'ad6 se sndll, zkompromitoval sovělsko
česko slovenské vz tahy. 

Casopis ~Repor!é r " pomlouvačně napult v 29. čísle: 
.. Zjiilěnl, ie Ceskoslovenska zahraniční politika dr<lt ila 
svou Ivá;, se sice objevuje y čelných ruolucich jako 
nový objev, nepřekvilpuje vš"k člověka, který měl 
možnosl ji pozorovlIl zb ll lk/!, II 10 jel/i fllI mislě, kde 
se mela realizoval - nll pudě OSN. 
Koncepce nbel Ivliře. byla v loullldu s vládnouc! ideo
!ogií, ttera se n" lomlo poli ne1mohl" nill nic vice nei 
na stepy selelilismus obalený Ir,heml o jakem!i inter. 
nacionalismu .• 

Je den I prednlch pravicových ideolo
gu J. Proch';zkill II rozhovoru s dopilovlI' 
lele m AFP prohlásil: 

~Ov illcet let nomáme Udnou diplomacii. V současné 
době je iIIbsurdni dělal z politiky země, jako je naie. 
pouhou lili,slku. Nezapomínám vlak přilom, že jsme 
millou zemi. Prolo bychom měli realizovillt skromnou 
poliliku, odpovídajicí naiim možnostem. Nevím. proč 
bychom se mětl pl.hl (mA nill mysli pomoc národně
osvobozeneckému hnuli _ red.) do záleii tolll Mada· 
gOlkillru. GUlllemaly nebo Nigorie ... (~lilor'rnl lisly .. 
Č. 12). 

V feskoslovensllěm IIsku nejeden měJ!c so p.olevovillly 
ncp/átolské nálady ve vztahu k ValJillvské smlouvě. V 10U' 
vislostl s velilelsko-Ulibním cvičonim na (lleml CSSR so obje
vilo množství članků, v nich i se Variavsk.i smlouvill ukuovlltll 
Jillko nOsl.oj politického přinuceni a hegemonie jedmi země. .. 



Velky pokřik kolem télo otihky vlnlkl v souvislosll s pro. 
hl ,uenim generála PrchUka. Denlk »Zemědělskó noviny .. 
nllpslll, že prohl.;šenl, které udětlllgenerál Prchlik 15. buven
ce, sunámilo naš i vařejno~t s otřesnymi skutečnos tmi a na_ 
můle pry nevyvolat rOlpaky fli kl, fa ve společném veleni 
prllCují důslojnici jen jedné, i když největší a nejmohutnějš i 
účastn i cké zeme leto smlouvy. 

Rozpaky se VŠlIk ukáu,ly p ro redakci .Zemědělskych 
novin« slabym slovem. Pf;šla s pochybnym srovniním, le 
také v jinych místech svěla existují pakly II vojenske. smlouvy, 
které sice majl jiny charakter nei VaršlIvská smlouva II i jiné 
clle. hka soustřeďujI řadu různi ve lkych zemí s různou 
mezinárodnl aulorilou. NapHklad lu ~emburg, klery má půl 
milionu obyvatel, se účaslní mllnevrů, vystupuje na slavnosl
ních přehlídkách a má svůj podil účasti v přijímání usnesenI 
tykajicích se paktu. 

Je př i rozené, že kritik,l Varšavského paktu neulla pozor
nosil na Zlipadě: 

dopisovatel ag e ntur y .R e uter« v Pr a-
l e R. Nel s o n ne bez škodolibosli psal, že: 

»přední československý generál zllhájil nejsllnějš; ve_ 
řejny úlok na V"šlIvskou smlouvu .. " odsoudil organi
učnI strukturu loholo spojeneclvl a Udal revisi velitel. 
ského systému .• 

J iny z jeho kolegů i urnalista He nrl 
K II nl m sdéloval v člIsopise "New York Times« : 

.Ceskoslovensko fádalo dnes zákllldnl revisi V"šav. 
ského paktu - vychodoevropského vojenského lVUU 

vedeného SSSR, s cllem ubezpelenl skulečna rovnosli 
jeho ~Ienů ! « 

Z"plldoněmecký lisl nDia Wel t« na le p· 
I li v a I Praze: 

• My (v Bonnu) chápeme, proč Celi se snafl uchránil 
svou národni svébylnost pomoci pevných slyku $ 

Vychodem i se Z"p'ldem ... 
.. Fig aro.. v Pafili tdurazňoval: 

"Geogralická polohll můie I Ceskoslovenska udělat buď 
hráz Verševského paktu. nebo mezeru, odkryvajicí cely 
syslém východniho bloku ... " 

V kvétnu I.r.skupina vědeckych pracovníků Vojenské po· 
li1ické lIklldemie v Praze vypracovllla dokument pod názvem 
"Připomínky k akčnimu progrllmu Ceskoslovenské lidové 
arm"dy«. 

" 
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-

• 

- . 

• 

Aulori navrhuji vystoupeni CSSR z Varlllvské smlouvy 
nebo pripadně společné akce Ceskoslovenska s Jlnyml so: 
claUsllckyml zeměmi pro likvidaci VarJavskě smlouvy vcelku 
a Jeho nahrnenl syslčmem dvousl rannych smluv. Daln va. 
danta obsahuje návrh liIujmoul pozIci Il dúsledně neulrallly v 
zahrani~nl politice tSSR". 

Casopls ~ L"er;bnl IIsly .. 8. srpna v lllinku " P'átelslvl a 
poltl!~au o!evleně napadal liklady skutečné suverenity a 
nezáVlslosfr Ceskoslovenska, jeho poslavenl jako rovnopráv. 
ného llena soclallsllckého spotetenslvl. pmom byl clanek 
napsán, Jakoby z poslce obavo .. národnl zájmy .. CSSR. 

Aulor ~ránku pod Dalimil se viemoině 
snažil I ziijmy jako světové velmoci 

, které mají IIprovinciiilnl~ a omeze· 
nou cen~. Vyzdvihoval zd"nlivý rOlpor mOl i lim, co 
aulor nazyva' "pokusem budov",ni noveho socialismu v CSSR. 
a lAjmy SSSR jako velmoci. 

V souhrnu autor docházl k zaváru, fe: 
"Pro Ceskoslovensko je bezpečnoslní polilika sirlí z"leii tos ti 
než jenom budováni spolehliv' obroJny.~ 

Ve snlllB diskreditovat lllhraniční politiku socilllistickych 
zemí dovolávaly se konlrarevolu~nl sily dokonce IIpoštola 
reviz ionismu tmre Nagyho. 

V čl.inku O. Mechlltky .J eště jedno vý. 
ro čl" v "Li te rárnich I ls !ech" I 1 3. června 
se hOVOřilo: 
.Svou kritikou lollllitnl d iktatury a humanistickym pojetim so
cialismu se Nagy ievi jllko výrnny představitel demokra
lického a národního principu v socilllismu .... Psal, žo v důs
ledku kopirováni $ovélskych zkušenosti ztratily lidové domo· 
kracie svůj lidovy a demokrat ický charakter ...• 

S citem vytvori! jakousi proliváhu Yll rJavské smlouvě, 
chopily se antiso cialistické sily na Západě nadho zcné ideJo 
obrody Malé dohody Jako regionálnlho bloku sociatis tickych 
a kaplla llsllckych siMů a jakéhosi náraznlku mell velmocemi. 

A. Orl v l is t u .Svobodno slovoM 25. 
kvělna lduvodň uj e l ulo Idoll: 

.Ceskoslovensko bylo v mi:oulos tl hlavnim iniciálo
rem Malé dohody. Ceskoslovensk" buržoasie přitom ne· 
pochybně sledovalll i své vllls tn! kOřislnické cile. Zd" 
50 vlllk, le dnes. v novych podmínk';ch se pro prohlou
benou spolupraci nejen malodohodových sllilů, ale 

" 



i Mad'arsh, vytvářeji příznivé podmínky, které je l řeba 
využil,,, 

St ejně .ll roké a vi lné vypady byly proti Rlldě vtajemné 
hospodáhké r.omod. Úloky na RVHP byly vedeny jakoby 
t p otic zdravého hospodahk.c~ho rozpočtu. 

lisl "Svobodné slovo. uveř ejn il 20.d u b
n a člinek R. S eluckého "O l á zk y kolem 
R V HP". Autor v něm zdůrazňuje: 

"Je nesporné, fe hospodáPské reforma v Ceskoslo· 
vensku zdůrazněním Irlnl podstal)' nové ho modelu 
soclallsllcké, pJinovllě tfzené ekonomiky, se doslává do 
rozporu v oblilsll zahraničního obchodu s ekonomlckyml 
vztahy k soctallsllckym zemlm, kleré svole národnl hOJ. 
podátslvl I ZlIhranílnl obchod "dí dosud formami, které 
jsou u nás Jil pfekonany." 

CI';nek vedome umlčuje to, že ve viech členskych ze· 
mích RVHP se uskutečňuj i nebo již byly uskutečněny ekono
mické reformy, založené na principech socialis lického hospo
d"řen" 

Stejně neobjektivně a neodpovědně je člen" Informován 
o pri;,cipech prace RVHP: 

I> Rada vtajemné hospodáfské pomoci byla budována na 
p<incipu adm i nistrat ivně direktivnlho, nezbolnlho mo· 
delu socialistické ekonomiky II chapanll lako prosty 
souhrn n'rodnlch ekonomik. Je možné, le nenl dobré, 
kdyl Jako parlner podniku Jedné země vyslupuje 
vl ' dnl orgán Ilné země . . . u 

Při překrucovánI konkrélních o tizek hospodářskych vztahů 
Ceskoslovenska se social istíckymi zeměmi R. Selucky prohla
luje : 

" 

~ Je pravda, že v jednoilivych socia!is tíckych zemích 
máme akl ivní saldo: jis té přebytky, kleré jsou způso · 
beny převahou naleho vyvozu nad dovozem. Nemů
žeme vlak u ty to přebytky doslal zboží a suroviny, 
které p otrebujeme a o které mame zAjem ... 
Pokud to tiž nebudou tyto vyvozní přebytky vyrovnány 
I vyienym dovozem, _ ovlem dovozem, ktery je z 
našeho hlediska účelny, potřebny a efektivnl, pak 
vlastně podniky, které někdy velmi snadno e~porluji 
zboží do některých socia!istlckych zemi, nep rokazuj i 
nlllemu n';rod nímu hospodářslyl lak dobrou službu, jak 
se může na prvni pohled zd, t. .. K 

Vlechny tyto pomlouva!!:né vymysl)' mail určity crt -

• 
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uněsl nedůvěru, rozpaky a pochybnosti do vefeiněllo 
miněn i země . 

A j eště více, 
za podobnym! soudy jlou jasn6 vidět I pol itické \ímysly 
nepřátel socialistického Ceskoslovenska. V 'adě ~ I;!inků v 
tisku: .ve vysltánl rozh tasu a televize dolěrně zaznlvaji VylYy 
k prateblvl se všemi bez výhrad (brat islllvski .PrllVda .. ), 
k neutraln/ polilice v souhlase s velmocemi nebo OSN (Mladá 
!ron lll ), k normalizaci vzlahů se Západnlm Německem a 
Izraelem. 

bHebezpetl války Evropě nehrozl, _ předpovldajl Nli· 
teraml Ii!!y .. llslo 11 _ col znamená, le výzvy k jednotě 
socialistického tábora pfed hrolbou vojenského napadeni 
nemajl vilné opodstalněnl«. A jestli Je to tak, dejme Cesko
slovensku v lomlo neklidném světě ulohu Svýcarska IMlada 
Ironlll - 8. července I.T.! 

NejbliUlm belprosllednlm ukolem II neutrálnl. zahra· 
n ični polit iky CSSR se podle úmyslú ideologů kontrarevolucCl 
mělo stát: obnoveni diplomatickych s tyků se západnhn 
Německem a hraelem bez ohledu na obecnou linii soc;al i
stických st á lů. 

Obyvatelstvu Ceskoslovenska se vytrvale vJtěpov<lla 
m)'Jlenka, le Udne nebezpečl revllnlismu ze strany západ· 
nlho Německa nehrozl, a le neexisluje. Naopak, dokoncCl, 
fe ie potfeba uvažovalo molnosti n"'ratu sudelskych Nin:· 
ců do Ceskoslovenska. 

K té t o ota l CO se 
dakl or l i s tu "Pr';ce .. 
mecká l elevi z i: 

ze jména 
Jiříček 

yyJádřil ,e
v zapadoně. 

.V prvni řadě pomySlíme urychlit n"vrat těch sudelských 
Ně mců, ktor! mlljí v CSSR přibu zné. V souč&!ne dobe 

l ije u n';s kolem 150 tis1c Němců . Můžeme mít nllději, že 
dalsích t OO- 200 lisic by se mohlo vr.;tiI do své vl&s ti poz
dáji .• 

Samozřejmě, ie se Jiřiček ani slovem nezminil o pronásle 
dováni československého obyvalehlYII sudetskými Němci. 
Proto neudivuje, že někleré z;lpadoněmecké IIlly s neskry
vaným uspokojenim uyltaly J i řičkovy n.hory. V bonnských 
vládních krudch se tato otázka v.;žno studujo a posuzuje. 

Springerův Usl ~ Blld Zellung" poznamenal, te základnl 
p odmínkou dohody o léto othee Je olící,)lni uznáni neplat
nosti Mnichovské smtouvy od samého poUtku ze slrany 
Spolkové republiky. Cituje neuvedeného československého 

" 



pfedst/lvilele, klerý prý fek l, fe sudelili Němci b y .5i v 
tesitoslo vensku ponechali občanslvl Němedl.e spolkove re
publ iky a mohli by se kd ykoliv vráti! zpěl. V Československ u 
by obdrleli p i.ljčku, aby se mohJi zabydlel. 

Je zřejmé, že ne bet přičiny Kiessingero:,a :~Iáda vy~r~
covala opetřeni, kler; měla napo~áhat. ~y~oll. událosll v 
Ceskoslovensku ilI klerá měla prOlmpenahsllcky chilltakler. 

Dopisovalel NUni led Press Inlernecional~ 
v Bonnu W. Long psal 16. če r vence 196 8. 

.. Zápedni Německo l/Ičin~ vylvářel z ~esk~s.lovenska 
pevné politické predmosh .• Pralo lah W.,I1, Brandl 
zcela olevřeně mluví o tom, že chce zesl"t kontakly 
sve d rany i odbori.l s odpovldajidmi orgillniz ... cemi v 
Ceskoslovensku ... pi.llobil na vývoj události tak, aby 
nillkonec Ceskoslovlnsko přello ve Hvnilřni i uhraniéni 
polit ice na sodalně demokratický zakl ... d ... 

V lelo souvislosti je pOIoruhodna korespondence 
IIgen tur y ADN 2 J. srpna z Mnichova. Sdě
lo va lo SI v ni: 

"Jak prohlasi! v pAlek dopoledne jeden z mnichov
kých iurnalisti.l, oficiální Bonn již davno udrfuje konlak
ty s .. opozičníky. v CSSR. SlilIlo se lak ve věliině příp ... -
dů _Iegalní ceslou •. JeUě v minulém roce posl.mci 
Bundeilagu, »předslavite lé fi rem.. a novin;ři .. Irvale 
sondov ... li půdu .• 
Jak se polvrzuje v Mnichovi, sen učně vypadA jednak 
la skulečnosl, le důstojníci Bundeswehru nejednou 
odjeli do nej různij!ích okresů CSSR se zprillvodajskými 
cili. To se lýka především důstojníků 2. zApadonémec
kého vojenského cetku, jehol divise jsou rozmíslěny 
nedillllko od hranic CSSR. 
Mnichovský žurnalisla jmenov ... t náčelníka 3S. hammel
burské lankové brigAdy plukovníka J. G. Trenscha, 
několi k šI.íbnlch důstojniků ze 4. granalnicke divise, 
kterou také nazývaji .,pohr"niéni divisíft, i nAčelníb 
roly 281 (současli vojenského útvaru pro vedeni 
psychologické války). SAm plukovnik Trensch nei se 
stal veli telem 35. lankové brigady se I"ké vinoval 
oblasli psychologicke valky. V banském minislerslvu 
vojenstvi vedl deviilé odděleni (v$eobecná psycholo
gicU valka) ... 

Stejné aktivní činnost rozvijely protisocialislické síly s cí
lem, aby se změnila poslce Ceskoslovenska ve v~ lahu k jed-

• 
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noznačl'lemu odsouzen; "grese Izraele socialistickými zeměmi. 
Zejména se snažily, aby s Izraelem byly obnoveny diploma
tické slyky. 

Jeden I ideologů "Ii beraljl ... ce~ E. Gold
slucker prohlasil v rozhovoru v Iz rael
s k é m I i s" "E d i s I .. , že Ceskoslovensko vyzdvihne pro
blém vltahů meli zeměmi Východnlho bloku s Izraelem na 
příšli por"dě předslavitelů socialistických sIr"," ne nejvyšii 
("ovni ... Nechceme působll isolov","i v této OI.í I Ce. Chceme, 
aby útoha, kterou hraji socialis tickě leme na Slřednlm Výcho
dě byla piukoumana od zaeátku do konce .• 

Dat", steln6 l namy .. Uberál. L Móalko dokonce podmlnJl 
svůj návral do vlasti obnovenlm diptonlalických styků C5SR 
J Izraele m: 

"Obnoveni styků 5 IIr"elem ma velký význam. Ten den, 
kdy se obnovl slyky bude dilem mého navr"tu do 
vlasli ... 

Př' lomto prohlášeni vsak Móačko zapomněl na svoji 
.mor.ílni povinnosl ... Aby se neocill slranou aklivizace pro
' isoc;aliských sil, pospichal do Ceskoslovenska, i kdyi pou ze 
na králký las. 

Některými pražskými studenty byla organizována podpi
sova akce Ul obnoveni styků s Ilraelem. 

Na vývěsnl labuli u budovy lilosoUcké Fakulty Karlovy 
universily, kde se sblraly podpisy, byl vyvHen dopis red"k
l orů časopisu "Lilerarnl lisly.. mini~lru zahranilnkh věci 
CSSR. V dopise se říkal o, 

»My, nlie podepsan, redillk'oři .. Lile.arnlch l istů .. , 
se připojujeme k vYlvi studenlů tiloso/icke IlIkulty K.tr
lovy universily a žádáme obnoveni diplomaUckých slyků 
Ceskoslovenska s Izraelem ... 

Dobře známá hlásnii Irouba Penlllgonu časopi s "US News 
and World Riporl .. , psalo plánech lýkajlc1ch 50 CS5R, že 
jestli by se antisocialistickým silám podaři lo uskutečnil svě 
záměry, pak by se .. C:cskoslovensko změnilo v koridor po 
kterem by vojska Západu mohla dojil pi' lmo na práh Rusk.t .• 

Slejně olevřeno se vyslovil v t6chlo 
dnech I kancléř Spolkové republiky Kie
slnge.: 

.Proli sovětské snllte uchovat s'"lus quo v Evro
pě musi býl postavena rozhodnosl ZAp ... du zmoni l lento 
status ... nebal' jen lakovou cestou moieme znovu 
dosáhnout sjednoceni země ... 



Jaka lměny měl kancléř Kiessinger na mysli, ukazuje jeho 
vyjádřeni ji t před rokem: 

.Upevňovat Západ, vr.;tit mu ukrllden'; němei:ki, 
slovanská, mllďarská a rumumká teritoria cestou vyuli_ 
vání všech politickych možností-III kovy je skutečny cil, 
pro ktery musime pracovat.« 

Ctenské země NATO a především Německá spolková re
publika dělaly všechno, aby dosáhly této chtěna . tmě_ 
ny stelus quo.« V tisku by to uveřejněno množství faktů us
vědčujících bonnské vládní kruhy a lápadoněmecké vojemké 
koncerny v lom, f e financovaty podvratnou činnost proti so
ciatistické tidova moci v CSSR. 

V květnu 1968 se v Bonnu konllly čelné konsultace 
předslllvilelů lemí NATO pod vedením USA. NII těchto 
setkánfch se studovllly možné akce, kleré podle názorů 
ůčas t niků porad bylo potřeba uskutečnil aby odtrhnout 
Ceskostovensko od social istickych zemi. Počítllto se s využi-
11m ekonomickych obtili Ceskoslovemkll. USA vyslovily při
prllvenost k uplatněni silného vl ivu nll CSSR v otázce přijeli 
půjčky z kapitalistickych zemí. USA počítaty, že vyu!ij! t ájmu 
CSSR o návrllt čá st i zlll/liho pokllldu. P ři lom se předpoklá
dalo širší využilí NSR. 

30. srpna na zasedání předsedniclva Národn! f,OtIty NDR 
pr&vem prohlásil jeho předsedll profesor A lbert No,del'l: . Na· 
děje Impe ri a li s tů, k te ří Již vidě l i Prllhu změněnou II základ· 
nu HÁ TO, se ncuskulcč lly . .. Vllězslvl konlrillrevohlce v Ces· 
koslovensku by znamenalo, le Imperialismus dosáhne hranit 
SSSR. Imperialismus by současně blokoval jižní kr!dlo NOR 
a Polska a severn! kf!dlo Maďarska. Je jllsné, le by II budouc
nosil na programu dne stala otázka vylvo'enl .. Velikého Ně · 
mecka ... 

Z toho je june, že IIkl ivnl vystupováni ceskosloverukého 
fisku proti soclll listickému společenstv í, vyplldy proti Varšav. 
sj,,1Ii smlouvě a RVHP, proklamllce neutrlllity apod. svědč! 

o p rozapadních snllhách reakčn;ch sil, o proimperiansticklli 
orientaci zllhrllnični politiky Ceskoslovenskll. Není náhodně, 
že se nll strankách láplldního tisku objevilll svědcc.lví o lom, 
ie tato přeorientace by byla na Zaplldě rlldostně uv!"nll. 

.. 
nť:eskoslovensko se pflpravuje .•. hrát IIktrvněJ '1 

evropskou ůlohu, ekonomicky se sbll!1I se Západem a 
zejména se Spolkovou republikou.« IAgentura " Franc 
press,,}. 
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Snahou Ziipadu bylo s pomoci kontrarevoluco II Cesko
slovensku u sadil valensko-politickou ránu světovému soda. 
Usmu. 

Metin';rodni reakce d oll oJ II d l/liru, ie situllce, kteni se II 
Ceskoslovenslcu vytvoř il a II pfl/n! polovině roku 1968, je pří z
nivá li: zlIsu enl údero celému socialistickému labo rl! II Evropě 
cestou změny socialistického lř lIenl II Cesltos lovensku. 

V lervend 1968 se slili vele]ně znilimym I' kdy! proll vun 
IMIIOru] .oper;lII~nl pl 'n~. vypracovaný Penlagonem II CIA 
proli socialistickým umlm II II/hutě proli Ceskoslovensku. 

Předvída l se II něm .. d iferencovllnýor př i stup k jednotl ivým 
zemlm, kombinace IlIhrlln l~ně polilicke I ideologické d íl/crse 
se snahou o slabit jednotu soci lllislického tábora. 

Na mnoha slr.inkách loholo planu I na zvlášlnlch podrob_ 
ntch přllohách s cynickou důkladnosti je vypracov~no něko
lik variant přlpravy iI provedeni podvraln,ch ilkci vůli soda
IIstlck,m zemlm. K lomu Jsou přiloieny rejstfiky týka/ld se 
ozbrojených sll II bezpelnoslnlch vojsk, soupisy volenskýdl 
posádek zejménil v Německé demokril llcke republ ice II 

Ce.skosfovenské sociil lislické republice. 
V přlloh~ch pJ~nu Isou podrobně rozepd ny tzv. poUIKnl 

akce ozbrojených sil rozvědek USA prali zcmlm Vil rfavsU 
smlouvy. Pfedevflm U! v nich polila s "osvobozcnlm 
Východnlho Německa a ť:eskoslovensb. o Jsou v nich slilno
veny i kon~reln l dlvcrsnl ,.koly. 

Emisarům CIA se ukladA za ů kol »navilzovat konlokly s 
nespokojenými elementy v sQcial istických zcmích a posky to. 
val Jim odpovidiljc! p odporu př i org anlzovani diversi /I po
vllan"" Ukladli se jim systemal icky sous t řeď OVil i nasledujíC! 
zprávy: .. 



- Určovat důsledky speciálních a psychologickych ope
raci vedených spojenci. 
- Vyjasňoval činnost jakýchkoliv organisovanych ile
gálnich skupin, které pracuji proti existujicí vládě. Jsou-Ii, 
kde se nachází a jaké jsou jejich motnosti? Kdo je vede 
a jakym způsobem je možné s nimi naválll t kontakt! 
- Které skupiny obyvatelstva, podle jejich odbornych 
nebo jinych kategorii, mohou lIIčit vzpouru nebo jesm 
je moiné živelné povstani' 
_ Která seskupeni jsou v současmi době nejvice vy_ 
hodn';; k psychologickým operacím (Ij. k podvratné pro
pagande-red.) Z';;padul 
- Kdy, kde a lil jaké situace a při jakém vedeni 
zvenči může vzniknoul hnuti odporu, nebo povstání 
proti existujicí vl.;;děr 
_ Stupe" proniknuti opozilních sil do komunistické 
strany, jejich moinost pracoval proli slraně. 

Vůli jednollivym socialislickym zemím byly vypracovány 
i el!ě podrobnějlí úkoly. Zde jsou napřiklad někleré z nich 
vlili Ceskoslovensku: 

- Známky a dlikllly o tom, zda v nejbliBI době nebo 
v budoucnu se mule v Ceskoslovensku uskutečni t 
stální převrat, nebo jakékol iv jině změny, ktera by se 
měly odrazit v p l';;nech NATO. 
_ Stupeň proniknuti opozičních sil do orgánú st.!tnl 
boi!zpelnosti, vojenské kontrarozvědky nebo zpravo
dajské služby Ceskoslovemka a jejich moinost kl';;st 
odpor operacím, které provaději tyto orgány. 

Casopis .. Wall_Street Journal. ,kterY je 
ofic i á l ním časop i sem velkého byznysu. 
odhal i l cíle imperia l istu USA,kdyi napsal: 

.. Evropa se logicky nachazi ve středu zahraničnich 
zájmů Spojenych st.;;tu a kdyby tam byly udél.!ny sku· 
tečné kroky směřujicí k sebeurčení ve Vychodnl Evropě, 
(lti: sledujici odlrienl od socialistického tábora, které· 
hokoliv jeho člena-redakce) bylo by 10 vyhrou pro 
Washington a liderem pro Moskvu. Mohlo by to změ_ 

nil vz.ijemný poměr sil v Evropě .• 
Dne 2. srpna rozvíjet luto .. vedoucí ideji. v kongresu 

Spojenych států senátor Thermond: 

'00 

.. V oliciálních kruzích Washingtonu mnolÍ dávají před
nosl nadějím, že se podllří nakonec odtrhnout socllllis-
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lické lemě vychodní Evropy od Sovětského ,...nu II 
tískal je na s!rllnu Spojenych stálU .• 

Stejně otevřeně vystupovali politi čti činilelé i dllllich 
zapadnfch leml. V anglickém parlamentu zástupce vůdce 
konservativní strally R. Mondling vyjádřil přesvědčel'll, že 
jestliie se .. e eskoslovensko VIdall od Sovělskéno svazu a 
Varlavsky pakt se zhroulf, bude 10 z na~eho hlediska vy_ 
hodné ... 

Počátkem května představitet státnlho departemenlu USA 
uvllal .se djmem a sympatiemi. vývoj udalosti v Ceskoslo
vensku. Avlak otevřené schv;lenl nejisté činnosti .. Iibera
lísace~ socialismu vládou Spojených států, nebylo v pl.inech 
Washingtonu. 

Oficiálnfm osobnostem bylo uloieno lachoval zdrženli· 
vos l, IIle sllIrost o moráln! podporu lll'llisodalistických sil v 
Ceskoslovensku byla $Věřena burioasn!mu tisku, klery 
nemohl zakryl, k jakym citům jsou Spojené st ~ty připravl!ny 
využit tohoto procesu. 

Hapflklad org;n IImerlckych IInllnlnlch ktuM-llIsopls 
"The Wa/l _ Slreet - Journ.l~ bez obalu vyslovjl naději, 

le tměny v Prue "dili' SpoJenym s'''um molnosl vrull 
Idin mell Sovětský SVIIZ a Jeho plltlne ry .• 

Americky lisk se začal zabyva! hledlinlm různych metod 
k povzbuzov;ní rozvoje CeskoJlovenska antisocialistickou 
cestou, předevUm pomoci dola rollych darů. 

"Bohužel, válka ve Vietnamu a stav pllltebnl bUlln
ce - stitoval si v télo souvislosti lisl "New York 
Timel" - nedává Spojeným Itátům možnost hr'" v 
nejbliUi době dostatečně vylnllmnol.l úlohu v pomoci 
v Ceskoslovensku.... Přesto vlak - dodav'; lis! 
vládli by mohla udělat nikteré prospěiné kroky, aby 
demonstrovala svúj zájem a pochopeni, které nedávno 
vyslovila k událostem v Prue .• 

Takově kroky byly brzy udilan.,. 
17. kllěh'la Senát USA projednával navrll zákona pod 

názvem "Ceskoslovensky obchodnl akt 1968.« Podle lohoto 
zákona president USA dosllll právo uzavři! s Ceskosloven
skem obchodnl dohodu s poskylnutlm pří"nivych podmlnok. 
právo na vyřdenl otalky čás t i československých ztalych 
zásob, kterych (československého dahiho pokladu) se zmoc· 
nili v době okupace CSSR hillerovci a ktere byly po skon
čeni války odvezeny do USA, i prállO nll poskytnuti půjčky 
Ceskoslovensku v částce IIi sao mil ionů dolllrů. 

~Cesko$lollen$ko vzalo výborný kurs.- prohlási l autor 
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návrhu ~ákOna, senátor Walter Mondllle _ tato zemč 
potřebuje n"vé kontakty se Západem. .. Uplatňovaní 
dO$illvoIIdnrho omezení obchodu by mohlo ikodil 
liberálnlmu ~nu l í v Ceskoslovensku ... Pi'ijetim n.ivrhu 
zákona bud\ demonstrován "'I tAjem I nde sympatie 
k událostem v Ptue .• 

V polovině června prohl.hily USA, fa jsou ochotny vyplati' 
CSSR S milionů d.:.lllrů, Idere jl dlulily v důsledku zastavení 
vyplal sociálního pojill'n! československým občanům. 26. 
července Spojen. státy obnovily výplaly důchodů českoslo
venským emigrantům. kleřl se vrátili z USA do Ceskosloven
sb. Tim byl vylv!;!'en stimul pro n,vral damch emigrantů ze 
Spojeny-ch státu do Cl1koslovensk" <ll pro jejch účast v hnuli 
IInlisocl" lis lických si l. 

~New York Ti'll8'. neprodleně ... vilil 1010 ... snesenl Iillko 
up,vnl opatrno ... snah ... dokhat nejen slovy sk ... tečnost, ie 
WashIngton se c\ce seriozně zabyval onlm " pochopenímK, 
kleré vysloyll na Jafe v souytslosll s novyml tendencemi v 
Praze.K 

Přijatému kursu na ~Iichou konlr"revoluci " plně odpovl. 
dalo cynické prohróšenl kongresmllna JohnI SlIylorll: 

"Cas k povslónl Jdli nenadelel. Nenl třeba !lačil lid 
Ceskoslovenska do olevřeného vysloupenl, dokud ne
uzr.;1 č as. « 

Avlllk SlIylor součllsně poznamenal , že dento okamfik 
urči t ě dozraje ... 

V ro c e 1 968 značně IIktlvizoval svo ji 
činnos t v Ceskoslovensku V"tikán. 

Podle názoru vedoucích mIsi ve Vlllikánu se neměli kll
lolici omezovlI! pouze 1"1/1 n'bofenskou propagllndu, ale měli 
se zapojoval do politického hnuti. Vllt ik.in se nemOfe oddělil 
od politického ilvolll /lni v jedné ze socilllislických zemí. 
Cinnost kIItollcké d rkve musi směroval k tomu, abl se slila 
s hnullm za "nelhlsI051.. • II l1berallud. v so cla Isttckych 
zemI ch. M ... sl Vlil na u:be ulohu "opory svobody v zemlch 
vychodnl Evropy. a v prvnl radi soustre dit pozornost na 
eeskoslovensko, Polsko. NDR. 

V poslednich dnech července 1968 přijel do Ceskoslo
venska velky počel knUi z ValiUnu. Mnoho mís l v letadlech 
Ceskoslovenských aerolinii leticích z Rima do Prahy bylo 
obsueno limilo osobami, kleré s sebou vezly mnoho 
zavuadel. 

V březn ... 1968 Strauss y besedě s vedoucími činiteli 
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Nerodně demokralické unio (CDU) prohJasil, ze vláda NSR 
považuje za ne zbytné zes ilit male~iAI~i pom~c kalo lic ~é ~Irk
vi v Ceskoslovensku s cílem vyuz1l II pro Sjednocen. vsech 
opozi~nlch l lvlO v lemi. Strauss současně vyzval k ak tivi zaci 
pr~ce pro vy t vořeni IiliAlek zApadoněmeckých koncernů v 
Ceskoslovensku, kterě by narušovaly prúmy~lovou výrobu 
CSSR. 

Vedeni rllkouské N6rodně denlokrallcké strany, která m' 
zemské orgnnluce y Tyrolsku, Hornlm Rako ... sk ... a ve Vldnt, 
pPljllo koncem července 1968 ... snesenl o vysláni svych pro
sllednlk ů do tSSR pod rouJkou turblů aby zde prováděn 
podl/tatnou čln,"nt . Tato či nnos t rakouské Nerodně demo
kratické slrany bylll usměri'iovona zApadoněmeckou CDU /I 

sudetskými Němci v NSR. . . 
Předseda Socialistické strlll"ly Rakouska 8runo Kre.sky 

vyul il vJechny pros tř edky, které měl k dispo.z i~l, pr~ upla t· 
něni vlivu na události v Ceskoslovensku. Soclahslkh strana 
Rakouska se zvl~šf Indlla pom~ha t pri obnově $oci~lně 
demokratické strany v CSSR. Zestupcl Kreiského v Praze, 
kteř í zde vyvíjeli činnos t , byli Hundels, který .udrioval ~Iyky 
s p rofesorem Goldstikkerem, a Heus~r. Obll JS,ou ' ullk~'(:lI"Ie: 
ři Sjednocených rakouských odboru. Vedeni SOCl llhshcke 
strany Rakouska dála vyslalo do. Prahy tajemnlk~ 
Krelského P. Jllnkowicze s úkolem navuat styky se v~eml 
bývalými zn'mými f unkcionáři Ce5~oslovensk~ socialnl ~e. 
mohacie. Bylo ocholno navrhnout Ji m IInančn~ p:omo~ nejen 
od SocIalist ické st rany Rakouska. alo I od Soclahsllcke Inlor
nacion~ly. 

V západonémeckém lis tu .. Die Well~ ch /l rllkterisuJo Kreis-
ký vyvoj v Ceskoslovensku následuJlc1mi slovy. 

>IV Ceskoslovensku se v poslednl fA Il rozvlJel skutečný 
proces demohatiz/lcl! . Ve sku tečnos t i CSSR pře s t llla 
být stAlem komunistické dik tatury. Mocensky apllT';1 
komunistické d ikllltury byl paralyzován vnHřnlm ro z
vo jem .• 

Uchyluj1cB SI! k luu eologii. vlas t ~i soci~lné de ...... oha!ickó 
propagandě, Kraisky defakto m~u~ll. o, skutečnych cl!ech 
kontrarevolucI): o pierodu soclIIIshckoho 51411,1 a ,eho 
sklouz4vAnl k bud:oasnim poměrům, o tom, aby se "přo
skočila bariéra komunism ..... PtmU Krejskému se volml za
chlělo resl.urOv/lt kapi!lI lislicke l1iz8nl v Ceskoslovensku, 
nebol' lam vlaslnil vetkl' uzen~isky závod, klery mu přinášel 
kdysi nemale zisky. 

'" 



Jak se nema vCldce rakouských sociálních damokrlllů 
rmoutil z toho, že »posledni táze vyvoje« v Ceskoslovensku 
ne vedla k výsleckúm, so kterými počítal on i jeho přívrženci 
v ostatních z o!i pa~ních zemíchr 

.. Fond F. Ebarla., který pal ři Sociálně demokraficke 
straně Německa, udr!oval prostřed., r clvím svých duvěr.,íků ve 
Vidni P. Jankowcze a liskovaho referenta Africko-asijskeho 
ins titulu A. HasEfbacha, k leřf jsou členy Socialisticke slrany 
Rakouska, lěsně siyky s novinářskými a spisovalehkými kruhy 
v Ceskoslovensku. Na podvratnou činnost věnoval "f ond 
Eberla~ velka prostředky. 

Západní tisk pečlivě váiil šance na odtrženi Ceskoslo
venska od tábor, socialismu a maiil se otevřeně podporoval 
prol isocialisticke elementy v CSSR. 

"Wa shing to n Da il y Newu psal : 
.. Ceskoslovcr,sko se odlrhuje od Moskvy a Spojene slály 

by chtěly udělat všechno mofné, aby pomohly télo zemi 
vyrval se ze sovělskeho vlivu .• 

Vedouci Ijs~ový orgán IInglických monoplů lasopls 
.. Observer" 11. ~ervenCe 1968 primo radil Cechům II Slovili· 
kúm ',zpfetrhal .. slyky $ Moskvou. londýnský "TimeSa v jed
nom ze svých č"nkú nnval konlrarevolu~nl proces v Ceskos· 
lovensku " jedni'h z neloplimisfičlějlfch hnuli v komunistickém 
světě. Otevřeně napovídal: "Chtějí-Ii Cdi a Slováci bu_ 
dovat svobodnější společno st, musí se odtrhnoul od 
Moskvy". 

Patllký lisl ale Mond" pllpomlnal anllsoclallsllckým sl· 
lam v Ceskoslovensku, le "Ceskoslovensko se musl nynl 
pokusil o pfezkoumánl výměny lboll uvnit, i mimo Radu 
vzájemné hospodálské pomoci.u 

"New York Times" upřesňova l, že »opatrn'j pokus od· 
chodu ze sovětské ekonomické stěry. se mus.! stál .. druhým 
kolem .. bole. 

V Ceskoslovensku lamim nab"L burloas.nl tisk naprostou 
"svobodu jednani .• 

ZvhUtnl dopisovatel IImerlcké rozhlllsov~ spolel nosll 
.. Columbia Brolldcasllng Syslem.. Golllngwoild sděloval 
z Prllhy, fe hlllvni .fabrikou pomluva desinformllcí. o udá· 
loslech v Ceskoslovensku v těchlo dnech se slal holel . AIe· 
ron .. , kde se soustřeďovali zllhraniční novináři. 

Dopisovale! mnichovského lis lu .. Suddeutsche Zeilung« 
ve Vídni Manfred von Konla, ktery je pracovníkem západo· 
němeeke rozvědky, udrfovlIl styky s kontrarevolučním pod-
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zemím a prováděl IIktivol pOdvrll tnou pnjc; v Ceskosloven.o 
sku. 

V bonnskyeh noviniřs!:ych krudch se daly zn,imýml 
zlljím/lVě podrobnosti o besedě, která se konllla mezi ve
doucím bonnskěho obchodního zastupitelství v Prllze Hel
perzem s Tumwaldem, ktery se IIIbýv,i v mini$ters lvu III
hr"lličí NSR ol.:izk"mi ~nově východn! poli tiky.u 

Helperz rekl Turnwaldovl, fe olekávaný vjvoj udá. 
losli v CSSR je .ychlejl l nei dm předpokládal. Tlllk 
urlřlých p.ozapadnlch kruhú, zejména některých p'edstavile
lú inteligence, klefl nesouhlasi s vedouc/ ulohou dělnické 

třídy a Komunlsllcké Jluny Ceskoslovenska, zesUU. Tylo kru
hy jsou Inlclálo.y snah o odlrienl CSSR od Sovětského SValU 
II 05tlllnlch socialis!ickjch zemI. 

Heiperz se v zál/éru besedy odvolili nll rozhovor se spi
sovatelem J. Procházkou. který s nim vedl při besedě u ho. 
landského diplomatického představ i t ele. Jan Procházka pro
hlásil, že vývoj ud álos li v CSSR by mohl mil rychlejI! spád, 
kdyby ie vláda CSSR nemusela ohliiet na spojenecké ZaVal
ky se Sovětským Sl/ilIem a osllllními zeměmi Vllršavské 
smlouvy. 

Za slovkami dopisovll te lů záplldnlch inlormačnfch orgá· 
nú přijíiděli do Ceskoslovenskll Izv. finanční a hospodářUf 
elperl i, bllnkěři, mezi nimi známi emísllři I/Iádnoucích mis i 
imperilllistických zemi jako například presidenl Sp olkové ban
ky NSR 8Ie$$ing, předseda záplldoněmecké strllny svobod
ných demokrlllu Scheel, poslanec Bundestagu ' sociálnl de· 
mokrat Epler, nebo lUřivý antikomunisla >tsovělolog" Ameri
čan Z. Bnezinský. 

Dlouholelý poradce II pracovník plánovací rlldy ve 
Slálnim depa. lamen/u Spojených stálú, šěf inslilutu . pro 
problěmy komunismu .. Brzezinský v knize .. Allem/llíl/y rozko. 
lu« (1965) podtrhovlIl, fo v soci<'llislických zemích východnl 
Evropy jo nejl/iee tádouci torma t./lnsrOrmllce, klorá musl 
začit líberali z<'lci ul/ni l; zeme .... To se lýká především 

Ce~kosloven~ka . 
14. červn ll loholo roku českoslol/enili rcak cíon"ř, po

tvali 8rzuinskóho k několika přednlitkám do Pr<'lhy. Ve $I/ých 
přednáikách vyloiil svor; slr<'lle9ii "liberél li za ce.~ Vyzýval 
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v nich ke zničení KSC i k likvidaci lidovych milic II orgánů stál. 
ni bezpečnosti. NI! uzavřenem zasedání Úslavu pro mezinoi
rodnl politiku II elr;onomiku v Praze 14. června 1968 prohlásil: 

.... Moje vycholÍ téze spočivá v lom, že leninismus v 
podmln!::',h plně rozvinuté společnosti se přežiL .. 

Podle jeho slov plně POdpOfQVlII1 .. zajlmavý českoslo
venský experimenl.« 

Při komentov~nl sLile r os lo ucí aktivity 
vlech lěchlo emisarů Západu v Ceskoslo_ 
vensku konstatoval »Be r tlner Zeilung«: 

"Nynl v praxi uskutečňuji to, co dosud vykládali jen 
teoret icky. Je 10 Johnsonovi! politika "slavěnl mostů«, 
Kiessingerova II Brandlova »nov,; východní politika«, 

jejichž citem je podle možnosti vylrh'v!!! jednu sociil
is tickou zemi za druhou z jednolné Ironly ... 

teskoslovensko, rozprostiraJ lcf se mezi Odrou a Du
najem, od Krulných hor do Karpat vidy pfllahovalo pozor-
nost II lat:né pohledy německých imperi alistů ... Kdo ... Iádne 
v CecMch, ten drži v rukou klít: Ir. Evropě .. - poučo ... al jii 
Bismark. 

Ceskoslovenský lid p oznal hořkost mnichovské zrady. 
Zapadní mocnosti se jl dopustily ve prospěch hitlerovských 
plánů »Orllng nach Osten... Celé roky Ceskoslovensko 
nee~islo ... alo jako samostatný a nez;ivislý s"t. Teprve vitěz
siví so ... ětského lidu nad hitlerismem přineslo Cechům CI 
Slovákům s ... obodu. 

Své revanl lsllcké plány západoněme~ 1I militaristé ne· 
sporně spojovali s likvIdací soclallsllckého zrlzenl v Česko
slo ... ensku. 

Casopls 
vladnouclm 
hlaloval: 

.. Gene r al A n le ig er .. , bllzký 
kruhům Bonnu, cynicky pro· 

.. SudeUlI Němc i budou čekat od Ceskoslovenska 
osvobozeného od komunismu n.t ... ra! k Mnicho ... ské 
smlou ... ě, podle které na podzim 1938 Sudetská oblasl 
přešla k Německu ... 

Stejně jasně re ... an!islickou posici vl6dy Německil spol
ko ... é republiky lormuloval bývalý kancl éř Adenauer. Vyzd
... ihuj" n/irok na Sudety prohlásil v Bundestagu: 

'" 

»KilŽdý. z nás prožívá pocily vyhnaných sudetských 
Němců a kafdý s nimi souhlasi, jesllife Udajl návral do 
vlasti. .. <l 

Agresivnl pl6ny Bonnu ... e vztahu k oblasli Sude! se 
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spojuj[ ješlě s jinými daleko jdoucimi plány zapadoněnleckě
ho imperia lismu ... e východní Evropě. 

Nejuceleněji byl ... ypracován program působeni bon
ských revanšistů ... olazce Sudel na schůz i h .... Sudeto
německých pllrlamen!ařů B. června 1957. Základní obsah byl 
nisledujici: 

1. Připojeni Sudel k NSR ( .. Chceme se vrlili t do 
vlasli II .... uplatn it svil p ravo na sebeurčenl. ... 11 ) 
2. Likvidace socialistického zrhení ... Ceskoslovensku a 
... zem1ch ... ýchodnl E ... ropy (»Naš poiada ... ek n/i ... ratu 
vysídlenců do vlasti je přirozeně a nedě!ilelně spojen s 
požadavkem o obno ... enl lidských práv a svobod pro 
národy Východní a s t ředn ! Evropy, zejména pro Cechy 
a Slo ... áky ... ) 

Když z~padoněmeělf revanlislO pochopili, že sodalistick' 
země jsou rozhodnuty rázně odrati! jakýko li pokus o narule
ni jednoly socialist ickeho t.ibora, připravovali se na pozvolné 
uskulečněn i svých plánů . Apoltol revanJlsmu K. Ade nlluer 
ve svém vystoupeni ve Irancouuké lele ... lzI prorokoval: 
IIPoll1I ; sudel!lf Němci se musl vrá til domů. Kdyl Jakl To 
Je druhá věc ... 

Poč/itkem roku 1968 dolil v Bonnu k d ... i!ru, že prvni 
otbka je zodpovězena. Oomni ... all se, fe nyni na ot.:hku 
»Jakl .. mohou laké odpOVědět: prostřednict ... im podpory 
kon l rarevolučnlch sil v samotném Ceskoslovensku a joho 
odlriením od socialistického rabora. 

Jak chá p ou bonskil ultrapra vicové kru
hy .. In legrac i E vropy", valmi jas ně řokt 
ve sve posled nl knita minislr NSR J. S lr llUs: 

..Komunistické reiimy musl být zcela likvldovany . 
Také způsob i standart !ivota zemi východni Evropy. 
Tento proces musime podněcova l a podporov"'!. .. . " 

Tak dost.iváme obr"z o '",,10 zcela změnil politickou 
mapu Evropy. 

Mezlnárodn! Imperialismus a jeho pflsluhovat:1 v česko 
slovensku hodnotiti vyslupo ... ánl proti socialismu a komu· 
nlsllcké straně od prvnlch ch"," jako první vUny krok na 
cestě k uskutečnčn! svych úmyslú vo vzt ilhu ke vJom sod a· 
IIsllckym zemim E ... ropy. 

Charak l eris t ick~ je v lomto smyslu reakce vl.idnoucích 
kruhů a Usku Německé spolkové republiky na každý obral 
události v Ceskoslo ... ensku. Západoněmecky Ilsk halasn6 
oslavuje kafdy projev prollsodallsllckých tendenci a sou· 
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časně publikuje mnoistv! nd obrýchCl rad t doporučeni čes. 
koslovenským kontrarevoluclon;ifům . 

V březnu I.r. F. Strllun na be~edě s význačnými osob. 
nostmi CDU prohlásil, fe od roku 1966 vlády USA a NSR 
vykonaly velkou ptáci ke kompromitaci vedení KSC v ·očkh 
československé společnosti . 

Podle prohlášeni Strausse západnl svěl musl jemně a 
dovedně využivat všechny kanály ideologického a ekono_ 
mického působeni k daliímu oslllbení ůlohy KSC ve stálnim 
oS polilickém životě zemi a k poslupnému odlrženl CSSR od 
Sovětského svazu. S tímto ellem bylI připr"vena široká 
proplIgllndlstická kllmplli'l lil odslrllněni komunislů oddanych 
SOcilllismu z vedoudch mlst. 

Bylo navrf eno věnoval 160 milionů marek na podplac~nt 
československych občanů, kleli Jezdili do zápldnkh zemi s 
různyml delegacemi nebo jako furls", • faké na linou ..eko· 
nomlckou pomoc ... Pří uskutečňováni uvedených akci byla 
p ožadovánI ne'lbytná ostražitost II bdělost, aby situllce v 
lemi nebyla vyos třena tak, aby dala Sovětskému SVIZU důvod 
k vojenskému zás"hu. 

JeJtě v bleznu 1968 v západoberUnském .vyd.6nf IITages· 
spiegelu .. se radilo československym konlrilrevolucion"Urn. 
a by byli opalrnl II pfedčasni neodhalili sv~ skuteč", Ůměry. 

V Bonnu ještě neoschl inkousl podpisů pod schválenými 
.. mimořádnými zákony ... ale bonnUi činitelé se ui změnili v 
rázné liIsI"nce pdemokratisllce .. v Ceskoslovensku. 

Známý specialista nI IIntikommunismus 
Klaus Mehnerl, když kome'1toval v zápa· 
doněmecké le levizi siluaci v Ceskoslo
vensku. ne l ak r ytě odhalil plány bon
ských p oli l iků: 

.. To je podle mého názoru stimulem pro německou 
východni potit iku. Předpokládám, že v ni muslme po
kračoval. 
Půjde-Ii Ceskoslovensko a další východoevropské temě 
k sociál-demokratismu, není Udných pochyb, že bude 
mnohem snadnějU hovoiil se soci,;lně demokrlllickým, 
i kdy! jllilě oficiálně komunistickým Ceskosloven
skem ... Mimoto bude nutno stále vice izoloval východ
ni Berlin." 

Casopis nOie leif .. blizký ofic! iilnlm bonským kruhům 
vyslouplt s doporufe nlm, Jak »tabelpefll jednolu" soclaUs· 
tlckého Ubota na z'kladě nniirodnl tozmanllosll .• 
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V kvělnu 1968 se v lisku NSR intenzivně posuzovala olázka 
o pflpravenostl vl~dy NSR poskylnout Ceskoslovensku IInan· 
tni pomoc v ČiÍ stce 700 milionů m~ r ck. Podle ",horu IIsku, 
uplalněnl těchto opatfenl by zn:.tně zos t řilo vzlahy mezi 
Ceskoslovensl:.em a Sovělským SValem. 

Přimým nllrusenlm iivotnich národnich z';jmů českosto

vensk'ho lidu byly VýlVY ke .sbliieni" s Německou spolko
vou republikou, kler' HI objevovaly nejen na slránkách čes
koslovenského tisku, v lelevizním a rozhlasovém vysHáni, ale 
i v projevech něklerých vedouclch předslavitel ů Ceskoslo
venské socialistické republiky. Pfi tom nelůstalo jen u slov
nich prohl';Šeni. 

Západnl hranice Ceskoslovenska byly takllcky olevřeny a 
do republiky bez plekálek spěchali s polokem prostých lu
tlstů dlversanll a Jptonl ze Zi!padnlch zemi. zejména z Ně· 
mecká spolková republiky. 

V dubnu t.r. bylo na hranici CSSR s NSR otevleni 5 po
hraničn ich přechodů , na kterých se občanům N.SR vyd';vala 
viza l a 8 dolarů. Na keidém přechodu projelo za den 
několik tislc aut. Celn! prohlidky II pohraničnl kontroly se ve 
skuteěnos t l nedělaly. V prvnich dnech června bylo v Praze ko
lem 7S lisie Z.1padnlch Němců, kle'l tam přijeli jako lurisl~. 
Mnotl z nich aktivně lpracovávali mlstnl obyvatelstvo v proll_ 
sociallsllckám duchu. 

Tislce NČmců. členů revan!istických organ!uci, klerá 
požaduji nnávrat~ Sudel. svobodně Jezdilo do C5SR nava
zovlII styky. Imperianstičll agenti máli možnosl přeprllvovat 
na ůze;nl Ceskoslovenska i zbraně . 

V dubnu _ květnu I.r. se uskuletnlle v Bavorsku teln' 
lajná setkán! vedeni K'esfansko demokratické unie v NSR s 
»p'eds lavlle ll ~ československych věfldch. na klerych se 
Jednalo o navázáni pflmych s tyků . Ze strllny Západ~lch 
Němců byla poskytovana materiálnl pomoc pro vylvorenl 
org"nilac_ kieslanských demokratů v CSSR I pro pomoc 
sudehkým Němcům. 

Bavorská vláda vyulívala oslabení pohraničn! kontroly s.e 
strany CSSR a organllovala proslřednictvim růlnych orgMI
taci poč_tne zájezdy občanů NSR do bývalyc.h Sudeh~ých 
oblastí k p/ibulným, kde navlZovali styky s ~,dml , klerl se 
snaiili znovu vytvoiit Svaz Sudelských Němcu v Ceskoslo
vensku. Tylo zájezdy H! kOMly lil penile obecnich správ. 
které je dostávaly od bavorské vlády. 

Aktivni činno sl vládnich kruhů a politickY-ch stran NSR se 
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uskulec!ňovala s cílem upialnil vl iv na c!eskoslovenskou ml~_ 
dež. Z proslředkO K'es( ansko socláln! unie I dalslch byly 
o rganizovány po~elné cesty speciálně pflpravených skupin 
studentů a funkcionářů mladefnlckých organizaci NSR d o 
(:eskoslovenska (zejmena těch , ktefl íso u pod vlivem sociál
ních demokratů a kre~ranských socialis tů) . 

Tak například se v NSR ze studentů heidelbergské, slut
gartské i jiných universit jižní části NSR vytvářely speciální 
studentské propaglllldisticke skupiny, které př ijely do CSSR 
v době velikonočních prázdnin s cílem uskut~c!ni t selkáni a 
diskuse s československými studenty a rozl i řova t prop"
gačnl materi6ly. 

Zvl6š1ni ůloha v Ideologickém zpracováni obyvatelslva 
CSSR pa tř ila tápadoněmecke lelevizl, rozhll1su a tisku. Při 
bavorském ro zhlasové m výboru v Mnichově byla vylvo'ena 
spe cláln! skup ina reporté rů, kle rá souslfed'ovala II svým 
způsobem zpra covávala tnlormilce o situaci v CSSR • ve dla 
pravidel"*, I lvavé vys llan! pro (eskoslo vensko. 

Události v CSSR podnitily bonnské minis terstvo zahranl č_ 
nIch věci diÍt tisku, rozhlasu iI te levizi NSR pokyn, aby se 
zdriely vlech projevů zjevných sympalil k p rotápadnim 
krukům v CSSR. 

»OliciiÍlně projevovan6 opatrnost" jakoby měla jeJtě 
vke podpořil tak zvané reformisty v Ceskoslovensku. 

Burioasnl Jvýcarský lisl »Journal de Jeneve« sdělil pod
robnosll o nedávném pobytu p resldentll Spolkové bllnky NSR 
Ble55lngll v Prllze pod rou:!kou »osobnl niÍvi!ěvy". List zdů
rnňoval, fe bývll lý důvěrnik Himmlera odjel do Prahy .. se 
!ouhl.nem Brllndta ... V Prllze 81essing proje d nal s presiden_ 
tem Emisní banky CSSR »všechny ekonomické, finanční II 

vll lulo ve problémy .. , kterými se v IOnejbliUr době bude 
zabývat vedeni Ceskoslovenské socialis tické repub1iky ... 

Tisk dosvědčuje, te vojensko-průmy-
slový ko m plex Né mec k o spolkové repu 
b liky fin a ncov al ko n lr llrevoluci v Cesko
slo ve n s Ir. u. 

"Ještě v dubnu 1967 spolek sudetských Němců ve Wíirlz
burgu vytvořil zvláštní fond pod názvem .. Veřejná pomoc 
Sudetům~ pro financoviÍní revanlistické propagill ndy na 
podporu antisocilllistických sil v Ceskoslove nsku. 

Oficlálnlm iniciátorem založeni fondu byl henleinovský 
fašista /I bývatý vedouci nacistického so udu v Liberci dr. 
Franc Bohm. 
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Dohoda o vytvořeni 10holo fond u na pomoc ~onlrarevo· 
luci byla dosažena 21. únorll 1967 na porada mezi vedením 
sudetoněmeckých kr,lj,lnských spolků v NSR II dplldoněmec
kým kIIncléřem Kiessingerem, ministrem ZIIhrani lJ Brandlem, 
ministrem Wernerem i dallíml l:leny bonského killb lnetu. S 
pomoci lohoto fondu se předv ídlllo Jiroké parilllelní uskutel:
ňovliní hv. »nove vychodnl politiky .. \l16dy NSR II ~innosti 

sudetoněmeckých krll/llnských spolků . 
Po několik,l dnech bylo v Bonnu zvěřejnéno provolaní 

revanši sty BohOlIl, ve kterém vyzývlIl k podpoře toholo fondu. 
Rekl, f e jde o nOlimořadné dodilltečná linillnc!nf pros tředky .. , 
kterých m,j být poullto při rellll zillci »poli tických planů sou
č:1I!né východnl politiky". 

Po~ltalo se s tim, l e prostředky fondu budou využily nill 
šlřen! letáků, filmů, "klu"ních Inlormačnkh materialů uvnitř 
země I za hranicemi, vytvařenl ůst"vů se zllměřenlm dovnitř 
země i z.a hr"nice, orgllnlsovllnl sociálních, ekonomických i 
kulturně politických "kci, IOvc!e lnlli opetřeni, kler6 napoOlehej l 
bojí za navr,jcenl misilně uloupených Sudet ... 

Vytvořeni fondu vedlo k citelnému o živeni "gresívní pod
vrilltné činnosti , lejil "klady byly položeny ji! v r. 1938, 
kdy! Zll po dpo ry nejmocněJllch koncernů a bank se vedla 
kamp"ň »za niÍvral Sudet k impériu~. 

Bohm sám odh"lil tulo souvlslosl zločinné poli tiky, kdyi 
ře k l: »To, co bylo molné déla t před desílkllmi le t, musí být 
možné i dnes.« 

Tylé! koncerny dnes linllncujl činnost sudel'eckých 
sp,olků. Právě Z lejlch prostředků byly tllká kontra revolučn l 
Sily zesobeny vysilllciml stanicemi, zbraněm i apod. 

Polé, co dosahly .. nllsociil1islické sily v Ceskoslovensku 
prvních úspěchů, zesilil" propagac!nt kampaň ZiI doplněni 
revaniislické pokladny. V pfilomnosll bonnského komiseře 
p ro otázky Vých~du Hassela iI p fed sedy vlády Bavorsk" 
Goppela p roslulý předs tavitel s udetoněmeckých spolkO v 
NSR a poslanec Bundeslagu W. Becher na shromá ždénl Mch
to revanšistů 2. a 3. červn-a 1968 ve Stuttgartu vylvlIl k vylvo
řenl »milionového fondu.~ 

Do fondu zač .lly doch';tet peníze od: 
_ tzv. fondu "samourčeni" vcdcncho dr. PaulsoneOl, 
dožlvolním předsedou spolkovóho sjednocenI SV II ZU 

německých z(lméstnllvlllolů . 
Do fondu přímo lokly penízo od podniklllelských 
svazů. 
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~ dědiců koncernů ,,[. G. F~rben., Ide;; oček';vají n';"'_ 
ral šesln.scli chemických podniků, ktere patři Ceskoslo
vensku; 
_ z t rezorů Německé banky a Dr.;žoanské banky, d';le 
od koncernů tUkého průmyslu, ktere posflají vklady 
prostřednlclv!m lakových důvěrných osob, jako jsou 
dr. Neuwirl, dřívěji; člen veden! henleinovské slrany a 
gener.;ln; ředitel .VČllkenauer Monlan Induslrie. dr. 
W. Gulsmuh, býv ... rý slumbaumFUhrer SS a ředilel 
.. Sudetenl1indische Bergbau A. G ... v BrUKu. 

AV$ak nejvěUi č';s t ky na podvratnou činnos t dost .svaj! 
revlln!'islé nll dkladě spolupr';ce s minislrem hospod';řslv; 
soci.;lnim demokratem SchUllerem. Tolo ministerstvo m'; 
rozhodujíc; vliv nll činnost Izv. komise Bundest"gu pro o"zky 
škod způsobených v.;lkou. 

V květnu 196B bylo přijato usneseni o před';n! poloviny 
tržby z likvidace bývalých "východních bankq revanšistům 
kleré se n"ch'; zí dosud v dp" dnlm Německu. (Jde o banky, 
které se do roku 1945 nach';zely na hitle rovci okupovaném 
územ! Ceskoslovenska, Polska a t"ké v Německo demokratic
ké republice.) 

Tento majetek dosahuje dnes př i bli žně 100 milionů 
marek. To znamena, že 50 milionů mare k je bezprostředně 
zasil';no do fondu kon trare voluce. 

19. č e r v e n ce l 9 6 8 zapadoněmeck'; DPA vydala 
komenlMe, které opakovaly svědectv í o postoji a IlIktice 
vládnoucích kruhů NSR ve vztollhu k ud.;lostem v Ceskoslo
vensku. 
O P A p otv r zoval,: 

"Politickým po zorovalelům se jevi, že 80nn velmi 
opatrně vystrkuje tyk lldlll směrem ku Prue. KoIIncleř 
Kiessinger v lelo souvislosl i prohl';si!, že v Bonnu se 
nechtěj i ocitnou! v hloupém postavenl.q 

F r o!l n kfurlský lisl _Frankfurler A llgemeine .. 
pSllt: 

.Je 10 pouze zač.;tek cesty, kter'; nezbylně musí vest 
v Ceskoslovensku ke změně orienlace, k odvracení od 
Moskvy ... 

T ýd e nlk "E x pr es s«v srpnu I. r. uveřejnil 
r ozs.;hlý článek oplývajlcí r ůznorodými 
protisově l skými hypoté z ami. Uvadí řadu 
faklů, kler'; odha lu jí přímé zasahov';ní 
ofici.;lních kruhů Německé spolkové r e -
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publiky do ud.;losli v Ceskoslovensků. 
P1$e: 

10 • •• Ceskoslovensko očekáv'; od Německé spol kove re
publiky to, co II1U nemůže dM ani jedn ... z emě Výcho
du ... Vedoucího německého obchodního zastupitelství 
v Praze Olto Heiperze nezavolali do hlavního mě51i1 
Spolkové republiky od dubna ... 
Navštěvy německých čini telů v Praze byly pozastaveny. 
Ministr pro rodinna ot.hky /I zaslupce předsedy 
Křesfansko-demokralické unie (CDU) Brunno Heck 
prohl,s!il, že odloiil na pozděj$i dobu svoji turistickou 
cesiu do Cech. 

President Spolkové banky Blessing zachov';v'; naproste 
mlčení po svém návrll tu z hlavnlho mě$la Ceskoslovenska. 

Někteří záplldní Němci nejasně, jinl zretelněji pocil'ují, 
že na vrcholu česk'; krize se reší take í jejich budoucnost. 

To, co pro 80nn znamen'; pružnosl II tajúplnosl, to se v 
jiných hlavnich měs tech přeměňuje v obllvy, že bude lřeba 
se p ro někono rozhodnout II jednal. . . 

. . . Nikdy je ště Praha neviděla lakov'; mnoislvl zahranič
ních nl!vš t ěvnlků evropských sousedů, Američanů s lotoapll
rály, Asialů, mezi nimii je snadne poznlt dopi50vltele to
kijského lislu .Asahl Simobun., Afričanů, specialistů na histo
rické dokumenty i pros tých zvědavců, kterl p řijeli z různých 
ze mi, aby b yli pr1tomní mome ntu zjeven!. .. q 

Ame ricky lbi uChrlsllan SCience Monllorq otiskl 16. srpna 
informaci z 80nnu: 

.Z';padoněmeck'; obchodní mise děr.; v Prue ú$pělnou 
pr';ci, ma moinost přistupu k olicialnlm osobnoslam n~ 
vlech ministerstvech. Prěměna lélo mise na vyslaneclv! 
by přílil: silně neroz iiřila její funkce ... 

Zl! p adoněmecký lis t MFranklu r l e r A llge
meine. 1 9. července o t i s kl č l ,snek, kte r ý 
obsahuj e ra dy, lak m a jí oficiální org'ny 
~ p olooficiáln! o r ganizllce postupovlI l 
vol"ce podpory kontrarevoluce v Cesko
slovensku. 

L ist pí~e, že l i, co ve SpolkovlÍ r epu
blice by chtěli p osky t noul pomocCes
k o s loven s k u, "nemusl nynl spěchllt s otevře
nou naruČi." Tak nllpříkllld svobodni demokraté Scheel 
a Genscher by měli v daný momenl raději zůs t a t domll, 
ne! lavíroval v Praze. Tem, kde je potřebné poskytnoul 
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podslalnou pomoc, je lřeba 10 dělal, p okud je 10 možné, 
nepolOrOVatu} a v každém připadě pros1redniclvím zá
padoněmeckych pfate!.« 

J iny Z ápadoněmecky lisl .. Gene r al A n
z elge r .. 20. č e rvence f arizejsky plie: 

»Podle pochopltelnych uvah Spol kov' vl'd~ v Bon
nu poll~~ujQ jakykoliv l vláSlnl zojem o uskule~nillí 
praiskych reforem. 

Spr ';vni předpokládá, i e Němci již k vull laktu a 
dosud trvajícím vzpominkám na vpad Hitlera nemohou 
vyslupovat v úloze lidí, kteří radi ne bo varuji Cech01l0-
váky.« 

Ten t yl lisl 23. s r pna sdělil: 
.. Bonskli v"da přijal a usnese ni o vylvořenl 11V ... Kri
zového š!Iibu«. Jeho členy jsou vyUi gene rt!.lové šlabu 
b undeswehru, ministerslva vojenslví a laké funkcionáři 
vyznamnijiich minisle rstev Německě spolkové republi · 
ky. Mezi ukoly "Krizového i llibu .. je soust ředovánl 
p o znalku o si tuaci v Ceskoslovensku a rozpracovávoni 
navrhu pro bonskou vllidu ... 

Z op ad onómac k y časopis .. S p i e gel« va 
sv é p omlouva~né s l a l i k udolost e m v C e 
skoslovensku 1 3. kvě t n a na p sal: 

.. Je stli sa usk ule~nl prahky e xpe riment .. demokrallcké
ho socia lismu«, mohlo by 10 nejen změnil komunismus 
a Evropu, ale mohl by ukázal bezmocnému svitu nové 
vychodisko. Slal by se his torickou udetostí, klerá by svym 
vyznamem odpovldala komunistickému uchvocenl moci 
ve vychodnl Evropě po druhé svělové volee ... 

Generálni Inspeklor bundeswehru de Malzlere vydal 
pllkaz zilkazujlcl dovolenou volákům a dustojn!ltum bundes
wehru. Tty. " Krlzovy Itáb" za~a l Ihne d pr.6 c1 . Bylo vylvoleno 
vlOdnl ce ntrum pro olázky vměfovánf clo vnUfnlch zálelflosll 
Ceskoslovenska. 

Podle sděl e nI z Bonnu ze dne 22. sr p na 
v druhé p o l ovině dn e 2 1. srpna vedoucl 
vy z vědně s l u ž by Německé spolkov é re
publiky generél poru~ik Wessel dosla l od v"dy 
prlkaz aktivizovat ~Innost svě agentury tl předev~ím se pokusil 
ob novit pfetrhané kontakty s důvér ~'hodnyml osobami v 
Ceskoslovenské soclallslleké republi ce. 

". 

, 
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c" s o p i s ~S p i e 9 fil lu polálkem srpna odhalil ak.livnr 
činnos t z6padoněmecke rozvědky při využivání lurislickeho 
kanálu pro ro zdmýcháváni konlr/lrevolučnlch n';l"d II Cesko
slol/oMku /I souslředovlinl nových informac!. Napsal, Ie zoi · 
padoněmecké pohranl čnl o rg~ny rllglslrovaly jménit, čl sla aul 
I aelresy zapadnlch NěmCIÍ, kle' l p'ekra~oYall hranici meIl 
Nčmeckoll spolkovou republikou II Ceskoslovenskou socia
listickou re publikou. Soupis lichl0 osob zasUall do n ahu 
z apadoněmecké rozvědky v Mnichově. Ta m vybfralllldl. klefl 
by mohli slou!ll jako agenti a InfotrnoUorl Spolkové zpravo
dajské slufby. 

hlo sluiba je bezproslředně podi'ltonll ůi'adu kanclé ře 
Německé spolkové republiky /I disponuje roč"rm rozpoč tem 
1 00 milionů marek II Uabem S tisle praco ... niku, kteřl 
J50U ... yuií ... án i předeviím pro Ipioná ! v soeialistid.yeh ze
mlch. 

Západoněmecká rozvědka měla bohaté možnoslt k pří
p r avě svyeh agentu pro ipiomU v Ceskoslovensku. Jen v 
prvnl polovině roku 1966 přello česko s lo venské hranice 
368 lis ic tak zvanych turistu 1 NSR. Jak při z náv' vllvny zápa
doněmecky časopis .Wirhchalhmagalin" byli mnozl tilo 
turis té specit!.lně ... ybranl IIrltlkomunisté, klefl p rolil pi'lpra ... ou 
pro podvratnou činnost. Mezi t ěmito .. Iuristy" byl I byvaly 
n';Čelni k gestapa f rich Wagner. Casopis chv';slavě prohla
!oval , že " tito poslové západnlho Německa navazuji kon tak
ty, kleré se ukáži velmi prospěšné pro cely dpodní blok." 
Casopis .Spiegel. věrohodně napsal. že 

»regislrace na hranic! se prováděla nikoliv s c1lem 
odhaleni vychodnlch agentu, ale s cílem zlskánl novych 
zapadnich agentu. Tak se uskuleUiuje v praxi "princip 
strohého nevmělo ... án l do záležitosti CSSRu, klery vyh
lAsil bonsky kllrlclěř.~ 

Evropsky doplsovalel indického tydenlku .Bli tu Naira 
KUllhonandarll poznamenal ... čísle ze 7. zdřl, žo slty kontra
revoluce se konce ntrovaly v Oad-Totze [t-ISRI I'I v Salzburku 
(Rakousko), kde proJI)' Jkolenlm pod vedenlm spe ctaUsty v 
otázkách podvratné tinnosll ame rické ho plukovnlka Jeny Sa
geho. V srpnu - píše autor - počet lěchto .. turistu« 1 NSR 
a Rakouska dosohl osmí lisle. MnolÍ 1 nich moll padělané 
dokume nty a prolli ikolením v dosillé speciotni skupině ame
rické armády, kle rá Je rozmlstěna v okrese Oad-T6Iz. Nair 
viděl lako velké mnohtv! zbrani západoněmeckého a ame-
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,lek ého puvodu, které kontrollrevolucion'ii do!tali od NATO, 
Bonnu II CIA. Spolková republika dokonce vyuifvala vrtul
niku k vyzbrojování konlrar.volučního podleml zbraněmi. 

Mnohé kontrarevoluční skupiny, kte,,! p.",cov", ly legál_ 
ně _ podtrhuje v závěru N",ir - .. byly vedeny slarymi falis
ly a ilIgenly tahraničních rotvědek.« 

12. če r vence západonémecky lis t Rei-
nlsche Pos t. napsal: 

_Boj bude pokračoval i nadále . Nic vice by nebylo ne
bezpečnějli pro prahké vedenI, jako to, kdyby se 
relormy uskute čňovilll y příJi§ aktivně . Vice než kdykoliv 
dřive je po t řebná bdělos t a nejvyUí ostrditosl. To 
musí byt pochopeno tllké Zll hranicemi Ceskoslovenska, 
v!ude kde sledují hnul[ re fo rem s pochopením ol nlJděj i. 
A 10 IlJké musi pochopit I t y sHy v zemi, které se netr_ 
pělivě derou kupředulu 

Vedeni Nacionálně demokr", l i cké s trlJ_ 
ny v Německé spolkové rep ublice uv eře j
n i 10 21. srp n a v Hannoveru prohlášení v souvislosti s 
ud,j!oslmi v Ceskoslovensk u. Potvrzuje se v něm: 

.. Nllcioná lně demokrllt ická strollnlJ Německa byl lJ jedinou 
str",nou Sp olkové republiky, kle,á v"'rov ll la spolkovou 
vládu před pochybnou polit ikou poslavetlou jen nll 
iluzích. Proto byla také jedinou stranou, která byllJ 
podroben", kritice Zll to, že neposkytlll npražským refo r_ 
mistum. potřebnou politickou II morální podporu. , .• 

Ovlem vudcové neonacismu projevovati zbytečnou 
s~romnost. Udělllli nemálo pro príprllvu konlrllrevolučnlho 
spiknuti v Cesko$lovensku. Nejen ie touiili po úspéchu po 
litíckého převratu, ale i akt i v ně v lomto směru prlJcovlJJi. 

~ programu Nacionálné demokratické slrany je bod, ve 
kterem se pravl: Sudety musl byt znovu německé, prolože 
»nacis tické" Německo je zlskalo nll z ákladě Mnichovské 
dohody, která je plalnou mezinárodnl dohodou. 

S timto programem se pfimo proplil.jí prohlOenl a vy_ 
jadfenl organlud $udeloněmeckych krajanskych spolků, 
kleré JS(lU zvl;U1' .kllvnlml ne onaclsllckyml seskupeními. 

Casopis .. Sudetendeulsche Zeitungu zejménll vkládal vel
ka naděje do luris tických cest do Ceskoslovenskll, nebot' byl 
přesvěd~en, že s. IlIk »navazují cenné kontlJkty s některými 
z brlltrů, k te ří zuslali na druha slraně hranic. "Souč"sni 
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lasopis připomlnal, le »skuplna aklivis li! :{ rad sudetských" 
Němcu Je právě nynl tlnná .., pohranlfnl obl.sll.u 
Vůdce Sudeloněmeckeho krajanského 

SVIIZ U, p oslllnac B unde stagu Walt e r Be
cher p ublikoval v ~asopisa nS piegelu sV u j 
p rogram spojený s udál ostm i v Ceskoslo
vensku a psal: 

.Nynější skute~no sti jsou lakové, fe se musíme léměř 
ve všech případech zdri ovlIl jllkýchkoli projevu sym
patii k procesu demokrat izace II normllli zllco situllce v 
Ceskoslovensku ... u 
Dále pokral!uje: .. Nevyslupujeme za likvidlJci Ceskoslo
vensklJ. Ceskoslovensko vůbec mu že e~idovllt jako stát 
Jen v lom příPlldé, kdy! dojde k jednoli na z.!kl lldě 
rozmanitosti, 10 je na základě federativnlch úprav ..... 

19. I!arvenca v lis kovém bulletinu 
. Oeulsc h la nd Un ion Oiensl .. vystou p i l s 
r ozsáhlý m článkem generálnl sokretář 
Kresťa ns k o dem okra tic ké unie a mini sir 
bonnské vlády Hatk. NepslII : 

.Vede se boj ze socialismus. Nov! lide v Praze pro
hlaloval i, že nechtěj!, aby jim zekllzovali ml! ro tum, tj. 
lidske vz tllhy se z.!padnlmi svazy i s NSR. Naše symplll ie 
jsou nll slraně Ceskoslovenskll, ne proto, že se tllm 
vede boj za socialistické třízeni ..... 

. Fr llnklurtar Allgeme ln e. přiz n a l 22. čer
vence: 

.. Stále vělU a vytrvllleJU výlky východnlho Be,lIna, 
jakoby se Spolková repl.lblik ll vmělovala do boje me
l inárodniho komunismu s československým vedením 
nebo dokO<'lce že u smolirňuja lento boj, tIIsIl.lhujl pozor
nost. 
Co se týká C.skoslo..,enska, psol nst - pek "N6mec~á 
..,Ina .. , která má ve srovnáni s roz.hlesovou stanici "oeul
schllJnd lunk. tři krát delU vysUaci dobl.l, vBnovale 
v minulém roce nemálo usil í nll rodířen í působeni 
svano vysiliin! ... 
Příčina zesUoneho pusobenl vysílAni obou rozhl/lSových 
organiuci Spolkové republiky odpovídá v ziikledě změ
niim politické si tuace v Coskoslovensku .• 

Po lveřejnění Komunika o sověhko-českoslovonskych je
dnáních v Moskvi dpadoněmeckii agentura DPA předalll 
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rozhla§u reakci vládních kruhů z.ipadního Německa na lenlo 
významný dokument. 

Jak sdělila DPA, kaneJé' Kleuln!iler prohhb ll 27. srpna v 
Bonnu: "Muslm jeItě pe~ lí vě studovllt dokumenty. pnrozeně, 
le z nich nenl rlldost ... K 

S rozvojem ~eskoslovenskych ud"osll Ideologové Impe· 
rlllllsmu t ěsně spojoVlI1I p" ny na dalllllkllvlzacl ~Innosll agre· 
slvnlho bloku NATO. 

Nynl se sl~le vice velejnost seznamuje s dobrodrulnymi 
plány agreslvnlho Allantlckého bloku ve vztahu k teskoslo. 
vensku. 

"NA TO přlpravovlllo pliny vystoupeni Ceskoslovenska z 
Varlavské smlouvy .. -pod takovým názvem opublikovalliba
nomký list "Ad Dunia al·Jadida« .. 11. záři korespondenci z 
Bruselu o IIIJných usnesenlch pfi jatých na usedání rady 
NATO nll J"ře I.r. 

list p ile: 
»Rada Severoatlantického bloku vypracovala speciálnl 
program k Ceskoslovensku pod názvem .. ZeHr«. Rada 
konstatovlIllI existenci některých reformátorů, kteří si 
přeji rodlřen! vllllhů Ceskoslovenska s Evropou ve 
všech oblastech a molnost těli l le služeb těchto relor
mátorů. 

Při rozsáhlém studiu situace v ClIskoslovensku sl rada 
ujasnila, že neortodoxní iivly hraji velkou roli při 
oslabeni komunistické ideologie v Ceskoslovensku " že 
se v budoucnosti bude možné o ně opírat. Clenové 
rady NA TO se přesvědčifi, fe p o událostech v roce 
1948 zůstllly v CeskosJovensku skupiny obyvatel, která 
neuznávlljí komunistickou ideologii a maji k ni nepřá· 
telský vztllh. Tyto skupiny se zabývají tajnou činnost!, 
uměřenou proti socialistické ceslě CeskosJovenska. 

Jak se dále uvádl v korespondenci »ve svělle těchto 
důkatů a návrhů rada NATO rozpracovala program " Zellr ... 
klery sleduje cti vytvom v eeskoslovensku I za jeho hranicemi 
situaci, klerá by mohla působit k vyhlá~eni neulraJlly II k 
vys toupe nI teskoslovenskll z VarJevské smlouvy. 

V závěru lisl zdůrazňuje: Rada NATO se domnívá, že je 
ů~elne pokračovat v pr'ci "kladeni mostůK se zeměmi 
východni Evropy. Byl vystoven n~ zo r. fe CeskoslovensKo by 
mohlo vyhlásit neulralilu v příSlím roce, budou-Ii se události 
rozvljet ve prospěch opozice, ve klerou NATO klade veliké 
naděje ... 1< 
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Americky pozorovalel Reslon psal, že Spojen~ stály by 
neměly měnIl >, pováre~nou politIku v Ev ropě právě v době, 
kdy tato poUlika za ~l n iÍ napom~hal impulsům svobody II na· 
cionalismu v komunistickych sláte th východnl Evropy ... 
V Praze se nynl utvořilo mohutné hnuti za demokracii, 
při nejmenilm částečně prolo, le Severoat lanl icky SVDl se 
ukázal elektivním.OI 

Nevyvolává pochybnost smysl, ktery vkládá lento p1ed
slavitel ideologické elity Washingtonu v cháp6nl .. demokra
cie ... V opečném připadě by se přece nesnažil lIlachrllňova t 
socialismusa v Ceskoslovensku pod z,Ulilou NATO, tohoto 
~svalého SVDlO kapitalistů Nového i Starého svěl .. vytvoře · 
ného s cilem ltod,.Hel" komunismus a obnovit moc kapilálu 
v lemích východni Evropy. 

Velvyslanec USA v radě NATO Cleveland, kdyi se vyslo
voval o událostech v Ceskoslovensku. řek!, že událos li v CSSR 
jsou důsledkem dlouhého procesu vyvoje v zemfch východn! 
Evropy. Vyvo j procesu je pfimým vyslcd kem mnohale.lé, 
souslavné sjednocené potulky Atlanllckého bloku směfulld 
proll Var~avské smlouvě. Takovy vývoj od'losl1 v zemích 
vychodnl Evropy NATO očekávelo a pi'ipravovalo se k 
němu. 

Podle .Iov Cleveranda, vIce nel polovina ol6uk, které 
fen politické orgány NATO Je svázánll s uvaděním do livola 
pl';nu "Armelia", který jak známo mli za cil odtrženi jednot
livých zemi východn! Evropy od soclalislické soustavy. 
V leto oblasli, jak řekl velvyslanec USA v Radii NATO. byly 
dosaženy velké úspěchy II pnke v tomto §měru bu~e po· 
kračovat v orgánech NATO ... e všech zemlch Atlanhckeho 
bloku s vyutilím melinárodnlch orgenilllcf. 

Finský list "PjHv';n Stmomel" 6. záři uveřejnll článek, který 
odhaluje ůlohu NATO v událostech v Ceskoslovensku. V člán
ku se zeJm'nll hoVOří: 

Nen; tajemstvim, fe hlavni náb NA TO »vyzbroJII .. lesko· 
slovenskou otázku jl! několik měslcú pred srpnovyml událost· 
ml. Předevlim on byl zalnleresován nll Ivý"eni napoll v 
CeskoslovellSku. 

V souhlasu s bruselskym pramenem, pod vedcnlm hhlvnl· 
ho štábu NATO pracuje speclálnl organizace, kter~ dIsponuje 
kádry I technickyml prost'edky pro trvalou linnosl na lesko· 
slovenském problému. . 

HlavnI U6b teto sped"n; organiuce se v~ak nenachlizl 
v 8elgii, ale v západnlm Německu v oblasti Regonsburgu. 
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Poč.itkem čer ... e r,ce uhoiji1o činno st sp~ci"llli centrum pro 
sledování II řízeni které američtí yojen$lí představitele nazÍ'
vilji »ltabem úde~~ě skupiny .. II kleré má svuj iilrov<lId systém 
II více nei 300 pracovníků, me:í kterými jsou důstojníci 
výzvědné služby II političtí poradci NATO. 

Podle be!g ick.ých pramenů 1010 centrum vede zapadaně
metky představil .. 1 NATO, který se narodil y Ceskoslovensku 
II je lak výborně inlormov';n o t ěch exislujidch faktech, kleré 
mají prvořlldy vY!nam .• SI.;b úderné skupiny. nebere na vé
dami moskevsk..i ujedninl, nlld.;le pevně udržuje ve lvy-ch nJ

Uch vlechny sI'tfky s Cesk.oslovenskem. Hlavní štiih NATO 
nejméně lřikr, 1 d:enně do sl';v'; od loholo ce nlra šifrované in
formace. 

V SOuvislosti s těm ito skutečnostmi ~prija li. v Belgii se 
l vláš'nim lájmerr, názor předs t avitelů hlavnjho štábu NATO 
o tom, že I kdy! v dusledku piichodu vojsk Varšavské smlou_ 
vy do Ceskoslov'enskll II uskulečněni moskevskych dohod, 
l vl,,!: ' ni centrum by neřešilo Jemu uložené úkoly, přeslo však 
ve své činnosti bokrllčuje II je "cennou zkušenosti pro bu
doucnost .. 

Nelagresivnllhl sily mezlnárodnl reakce se lak oplfaly o 
vojensk~ a výlv~dný aparát NA TO, vfe moinll podporovaly 
kontrarevoluci v Ceskoslovensku a spoléhaly na 10, fe tulo 
zemi vytrhnou 1'11 socialistické ho spolelenstvl. 
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PODZEM( SE ODHALUJE 
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LinIe reakce - od "tiché konlrarevolucea k bUému lero,u. 
V noci I 20. na 21. srpna, kdy spojenecká vojska zemi 

Varša"ké smlouvilI splnily svoji internacionální povinnost II 
vstoupila fl/l územ; Ceskoslovenska, kon l rllrevolučnl podl oml 
pochopilo, fa prohrálo. Bylo přinuceno dřive net předpo
kládalo aktivně vystoupit proti základům socialismu v zemi /I 

ukául SVOu pravou protilidovou tv.U. 
V Ioufalém úsilí se reakce snaiila ")'UHYII! \I zájmu svých 

dlllekojdouclch cílů složitou sih.uu:i, klerá se vylvořila. Pro
lisoc i lllislickě sily, kleré podněcovaly nllcionalislicke cily, 
zostřovaly atmosféru" podněcovaly obyvatels tvo Ir. prlmym 
provokadm proli spojeneckým vojskům . 

Konlr,revoluce, která se vlemožru! snaiil" aktivi zoval 
protisocialis tkké elementy, vYI.,vala obyvalelstvo vystoupi l 
»se lbranl v rucet<, provokoval i bratrovraledné krvepro1i ll . 

K lomu, aby se uskulelni! lenlo zrádny pian, bylo nulné 
přimé spojeni s lěm i imperialislickymi silami, kleré již dávno 
usměrňovaly podvratnou práci prol i socialis lickómu Cesko
slovensku. 

V opofděném vydlini angl ického listu "Sandy Times« I 
27. srpna je uveden rOlhovor s jedním I vudeu ~eskoslo· 
venského pOdleml. 

Podle slov loholo zrádce, v nekUdn.,ch srpnovych dlledl 
konlrareyolul nl podle ml v CSSR "sousl1cďoval o kole m 
40 ' islc lid r, ozbroJenych aulo malickymi zbraněmi.u To to 
mnoislvl ukuuje, že značná čás l zbrani byla lajně dodána 
ze Západu a předevUm z Německé spolkoye republiky. 

Reakčni fjyly v Ceskoslovensku včas nil\llizaly kon
takty s mezinárodni re .. kd, dostaly se do sllilnlch ů;ad':', 
IIby be z překáiek U1belpe~ily klnály pro dovoz zbrani, 
nliboju a rovněž i rozhlasovyeh vysHaček do země. 



Je zjiUěno, že kontra revolučnl síly disponovaly značným 
množstvím zbranI. 

Jdtě v červnu byl odhalen úkry t zbraní v okrese Sokolov 
u obce Mýtíny. O tom informovala Ceskoslovensk~ ti skov.i 
kancelář. 

nNa z,;kladé anonymnlho upo zorněni byl pracovníky 
bezpečností odhalen dne 12. července t. r. úkryt zbra
ni ... CeJkem bylo nale zeno 20 s amop lll ů značky Thom
son r;ie 11,41 mm prllvděpodobně IImerické výro by, 
lS plných diobnlků do sllmopalů, každ ý nllplněn 21 ná
boji, 7S6 ",jbojů do samop alu bylo uloženo v p lechové 
krabici. O,jle bylo naleze"o 30 pistol i walter , ,jže 7,56 s 
p r,jzdnymi t ,jsobníky a 9 n,jhradnich z,; sobniků k p isto
lim.~ 

Ve zprávě se d"e hovoř i o tom, že dak tylo skopické o tisky 
nll zbrllnleh a nábojleh se nel'lalezly. Po d le nalezu expertizy 
je možné vlak udělal z,jvěr, f e samopaly byly konservov~ny 
maximálně před rokem. 

V prvnlch dnech po pflchodu sp ojeneck,/ch vojsk bylo 
v mnoha til/n)'ch úkryte ch vzato několik tlslc samopalů , stovky 
kulometů I gr lln6tometů . V některých mislech se do rukou 
k,ontrareVolucion áři.! dos taly zbraně ze skladů Lidových milic, 
kleré, byly nedosta tečně chráněny. Tak napřikl<'ld ze zbranI 
Lidových milid na minis te rstvu zemědělslvl konlr<'lrevolucio
náf.i slřJIeli .po sově t ských vojád ch. Proto byl lenlo sklad 
ZilJlslěn spojeneckými vojsky. 

V pražském .. Domě nov inářů .. který v poslednl době 
vedli vesměs reak~n l člnit e l lli, byío nalezeno 1) kulometů, 
8t samopllů I UO beden s n",boJI. 

. V. Brat islavě z .ukrýv llných zbrani s lřllel i po sovětských 
vOJáclch z JedouClch lut, z kostell , n<'l Slavině a pod. 
Jen v budově Národ nl rady a v te levizním studiu bylo nale
zeno 55 samopalů, 8 kulome tů, 17 pistoli, ] pul ky I 41 beden 
s n",bo/I. 

Poletné ůkryty zbrlnl byly o dhaleny I v dalllch mlstech 
země. 

Je dnim z nejvice přesvědčujleich svědeclvl o existenci or_ 
gani zovaného kont rarevolučnlho podzeml v Ceskoslovensku 
je skutečnost, te Ii i Ul několi k ho dJn po pflchodu sp oje nec_ 
kych vojsk do země ve vlech krajleh Ceskoslovenska zalalo 
pracova t Isl ts lIeg_lnleh rozhluovych stanic, kleré se 
samy n<'l zývaly .svobodným, legálním českosJovenským rOZ
hlasem .• 

'" 

• 

" 

• 
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Tylo slanice byly jii dřive n<lmonlovane v <lutech. vlacích 
iI zfizeny v krylech oddihi civilni obrany, 11<1 pudach obylných 
domů, v bylech a společenských b udovach. V někte rých 
d nech vysílilo 10-35 těchto vysílačů. 

Kontrilrevolučoim silAm se podařilo zabral mnoho vysilalu, 
připravenych pro obranu lemě, a vysílačky ~Svo!ll armu .• 
VJe ehny lIeg jlnl radiové vystla~e byly zapojeny ve sloll!é m 
sys té mu. jeho l vedoud url oVIli piesny ~as a doby rozhlaso· 
vého vysll'n!. Nenl pochyb, fe se tento systém vylvofll III 
pled 11 . srpnem. 

Ve vzpomlnanén\ rozhovoru s doplsoVillele m .. Slndy 
Tlmes .. jeden z vedoudch konlrarevolul nlho podzemí s cyni
ckou olevfenostl prohl",slI, fe v I:eskoslovensku byl 

.včas vy lvořen ro zhlasový syslém lajných ro zhlllsových 
slanic, liskáren a dopravnlch prostředku .• 

Podle jeho slov, vůdcové podzeml a jeho IIkt ivitU, lak 
mohli varoval polovinu spisov"te lu a inle l ekl ualů, kterým 
jakoby . hro t ilo zallenl ... Vke nei 100 reakčnich činitel i.! 
odjelo na Západ. 

. 11.-11. srpna v éteru uznělo vysnjn! poletnych rozhla · 
sových stanic pod různými názvy, napflklad ~ Praha .. , .. Hradec 
Kr"ovb , nCeské Budě/ovlce .. , "Plzeňa a podobně . ll. srpna 
učaly vysllat stanice .. Bratislava" I .. Ceskoslovensko I ~. Po 
dvou dnech se k nim prlpojlly slanlce .. Jlln! Morava", .. U pad
ni Ce chy .. , II Východnl Slovensko .. , .. Jlln! Cechy" a mnoho 
dll l!ch. Jlk se slalo pozdě/ I znamo, některé z nich prov.i
děly svo jI podvratnou ~Innosl z územl NSR. 

Ve své tprhě J. l S. srpna agentura .. Reuter" ud dt fe: 
.. opěrné bod~ rO l hlasové kont ro ly v Německé spolkové re
publice odha1lty, fe v Ceskoslovensku učalo pracovat t9 stl · 
nyeh I sll bllch lIeglllnlch slanlc ... 

Souhsně z nimi vs loupily do éleru již dříve připravené 
de sliky pohyblivých ilegalnkh vy sil a čů, ktení vysila\y ni 

králkých I velmi kr; lkých vlnach. 
Clnnos l zah jl!la také televize vyslljnlm na 4 kan jlech. 
Ve svém prvnlm vysllani, jedna z ne jvice aktivních stanic 

tzv .• svobodný tegaln í rozhlas Praha . vyzvala, aby poslu
chilči nevyplnali radio a očekavali .dillši vý t namné inlor
mace ... 

Jaké 10 byly vymamné informace! Společně s dcsinlormil' 
cemi a S8 snahou rozněcoval IInlisovétskou psychózu a hyste
rii, i189alni vysHale plnily i.estě jednu lunkci: 
operati vně I rychle zprostředkovaly Illrovanj i olcvfen oi sdě· 
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leni, kooll:Hnujfd činnost konlrllrevolučn lho pod.zeml ft předá 
val.,. na laplld zlIlllrované .zpravodajské úda je. 

Ta.k napriklad: .. Situace se rozviji celkem úspěšně . Naše 
dohoda plali. titina souhlasi s Trenčínem ... 

"Předána důlefitá vý.zva. Doktor .zve Miladu ... 
• Vysil'me zpnivy slanice Ceskoslovensko I pro Zdeňka 

a Věru. Milena Chromého nehledala. Chraňte se před pro
vokacemi .• 

24. srpna agentura .. Frans Pren .. sdělila z Prahy: 
.. Rozhlas Svobodna Praha<t v přestávkách mezi vysílá
nim předává lifrovaná zpr&Yy určené neznámým sku
p inám nebo osob.tm ... 

Podivejme se na daleko ne pln; r ejstřík ro zhlasového 
vysílanl pou.ze jednoho d ne- 14. srpna. 

V B hodin 42 minul "Sllední Slovensko .. vysílalo vý.zvu 
vlem řidičům, aby vozili polr"viny v autech be.z nápi sů "Po
traviny", "M"so .. , "M16ko" apod. 

V 9 hodin 50 minut "Silnice Plzeň a sdělila, že podplu
kovnlk Rypl spoluprllcuje se spojeneckými vojsky. SouEasně 
inlormovala, .ze ""kce odstraňováni čísel domů a názvů ulic 
v Pr.ue probíhá Úspě'ně." Rozhlas pou~oval: "Třeba dokon
~i l lulo práci Na Přlkopech a v některých okrajových částech 
měsla.« 

V II hodin "S v ob od ná legáln l slanlce Pra
h aM upo zorňovala kontrarevolucionáře: bPodplukovník ve
řejné bezpe~nost i Hrdina hledá svobodná rozhlasové vysíla
Ee. Pomáheji mu sovitUi poradci NaUlrov e Běloturbln.~ 

Za I S minul lato slanice sdělovala: .. Sovětský vlak, kle rý 
přijel z Ceská Třebové nepřivez l fádne zaři.zeni pro hledáni 
svobodných legálnlch vyslla~ů, budte klidnl. .. 

Po několika minu"ch dáv,; informace: .. David volá Danu. 
prosi, aby odvolali vie slaré ... 

Ve 14 hodin znovu vysilá .. P I z e ň .. ; .Sdělení pro Iran
couzské velvysleneclvi v Pr.ue. Prosíme předal zprávu, že do 
Vidně odjifdl francoul Dijon. Prosime sou~asně, aby ho če
kali ve Vldni a pomohli mu organizoval další cesiu ... 

Ve 14 hodin 30 minul slanice . l á pad niC ech y_: 
• Vaclav, Anděl a Libuie nemohou ziskal spojení. Prosíme ob-

'" 
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čany, kteř l posloucháji ZIIhrani~ni rozhlas aby ncim deli info r
maci ... 

Za několik minut se ozývá slanice .. Slřednl Slovensko .. : 
"Veleni východniho vojenského okruhu sděluje, fe byla uve
dena do činnosli rothlasově slanice v Trenčíně, kte rá bude 
vysilal významné zprávy ... 

Po dvtlce ti minulich . S Iře dni S loven s k o. vyzý
vá: " Proslme pracovnlky veréjné bezpečnos t i o prověřeni 
auta "BV-69-2S .• 

V 15 hodin vysll.i slanice.C 15 5 Ir. o s lov e n s k o L. Bě
hem 20 minut vyslltlltl lifrovaná .zpr/Ívy, p rovokatnl vyzvy 
a rouévtlltl paniku: "Jirka opět prtlcuje. Před/Ív/Í Anděle. 
Ce!i p ři pravle petrolejové I jiné lampy! Bude tm .... Skrývejte 
vysHa~el Budou se hodit pro lěB ! doby! Vlak se zlIřizenlm 
pro boj J vysna~kaml jede do Prahy. Vyzýváme ielezničáie, 
aby zllbr/Ínl!i jeho pohybu! .. 

Pak do éteru hovoři .P r a h e .. : "SděluJeme čísle o50bnich 
aul, o klerých Je nutno uvědomi l verějnou bezpečnosl, Jakmi
le b udou odhaleny. Jde o ~hla "B"-40oo iI ABA-7119 ... 

Ve 20 hodln-vysllá stanice ~N a O u n a J 1_, klerci s dělile, 
fe se neozvaly slanice "Středn i Cechy~ II "Severol Cechy •. 
Vylvala, aby jl vlechny Inormace byly předěvány telefonicky 
na čllla225429, 227441, 22502B a 242692. 

Zároveň se zall!rovanou koordinaci vede ni konlrarevo· 
lulnlch akci so lIe9álnl rozhlas .zabyval nlenlm zloslně desln
for maee. 

Například .. Svobodná slanlce Praha" in lormovlIllI své pos
l ucha~e, !e sovělské jednotky zakězaly deně s dilělem« 
proch'tel se kolem budovy OV KSC. Kdyi neuposlechl~: 
.voj'cI vystřelili do vzduchu d.ivku ze samopalu II ••• rtlnlh 
dilě, kleré v noci zemi'elo v nemocnic!. . 

Slanice "C e , k o s l oven s k o 1. se obr.itlla ke vJem 
radiomatárům, aby zaslavil i svá vysil'nl, prolože .kolaboran
li. majl jejich seznam. Hlasalel Udili, "by všichni svó ama
térské vysllačky ukryli, nebol se budou ješ tě hodil. StanIce 
vylrvalo utvrzovala posluchal e v lom, fe Praha pocll"u;o 
nedostatek polravln a pfodevi/m mléka, chleba a brambor. 

Zpr.iva .Fr anc PrassM Z 21. s rp nll: 
.. Rozhlas Prahy sdělil, že vysllač Gottwaldov vyzvill čes

koslovenské turisly v uhraničl, eby neuslále sledovali udá
losti, kler' problhiljl v Ceskoslovensku a aby každému mall, 
fe .je n6m poti'ebná pomoc ze ,,,hran i čí. • 

m 



25. srpna vysl lala slanlce _Slřední 
S loven s k 0«: "Brzo se rozvine boj prali so~ěfským lan
kClm. V západním Německu se připravuji dClstojníci speciál
nich oddH CI, kte;! jsou připr<'lveni v jakýkoliv moment pod
poři l československa revoluci<'lnáře ... 

Musíte vyl"'re! t<'lkové podmínky pro okup<'lnty, <'Iby k<'li
dý slrom, kddý dClm, hidé křoví stineto po prísluinídch 
Sověbké <'Irmády .• 

Podobné "dé nl lIegalnlch rozhlasových stanic pokračo
vlilo v t eskoslovensku koncem srpna celých to dnů. 

Po 2t. srpnu cel' země byla uplavena ruznýml letáky a 
proklamacemi s pomlouvalným obs.ahem. 

Reakce která vyullvala 5101110u vnltropollllckou slluacl, 
pnstoup tla k lIegálnlmu vyd""nl . Lllerárnlch listů ", _Studen. 
ta_, . Mladé fronty., .. Reporté ra., ~Práce., .Směny_, "Polit i
ky" a některých d. IJlch ~asoplsů . 

V této kampani se zlobné pomluvy proll správné politice 
Sovětského svazu a oslatnlch soclallsttckých leml spojovaly 
s prlmýml výzv.ml k obnoveni kapitalismu v ze mi, k vyhrUenl 
IIneutralfly" I výstoupenl (:eskoslovenska z orglnlzace VI'_ 
bvsté smlouvy. 

Tiskove orgány a letáky byly plné výmyslCl a pomluv. 
V i[egálním llsle lislu "Pochodeň" byla 23. srpna ot išlěna 

nádedujíd provokační zpráva: 
"Zachraň !e Dubčekal Dnes moskevský rozhlas sděli t, že 

A. Dubček byl jako zradce odsouzen k smrti. Občané, 
udělejte všechno pro owobozenl AleKandera DubČeka. 
Posílejte rezolucel" 

V i l egálnlm čís le _Ll ler árních l i slů. 
2 B. srp n a V I a dím í r N e f f pomlouval českoslovens_ 
ký lid a cesiu, kterou prošel pod vedenlm Komunistické strany 
Ceskoslovensk<'l. Prohl;bil, že »lId Ceskoslovenské socialistic
ké republiky v těchto dnech se p robudil ze sna a prokázal 
skryla síly, kleré v něm v poslednlch 20 letech dřímaly. Bůh 
prý nedopusli, aby lid znovu upadl do bezvědoml.. 

V lomté! tlsle _Ltterárn lch IIs lů " se ospravedli'iujl rUlná 
vystoupen! proti spojeneckým volákům, vletně olbrolených 
vystoupenI. 

V ruzných míslech Ceskoslovernk<'l se ve slejnou dobu 
objevilo hodně [el~kCl napsaných rukou nebo naliilěných 
v i[egalních tiskárnách. 

Mnohé výny netivlsle na lpusobu a mi s lě vyd''''n! měly 
ste jný charakter , obsah. Bylo lnál, le aulofl lel6ků mail k 
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d ispozici jednolný Salnam provokalnlch hesel, které svědtlly, 
le nejde o pochybné osobnl n~Io r y, ale o zlobnou, I ku
lenou provoka~nl č lnnosl llIenou I Jednoho centra. 

14. npna lIeg"n[ lls lo tuoplsu "Svět v obruechu otisk. 
10 II doporu~ená" hesla. ..Hesel na Ied~ určených 
obyvatelstvu i přlslušn[kum spojeneckých vojsk bylo něko
lik desllek. 

Co doporučovali lidem .. in telektuálova_, kleřl sl děla!; 
právo na vedouci postaveni v nModěl 

Výsměch nad lidskou důstojnosti, podněcováni naciona
listických nállld, pMovllčné chulig~nskě VýIVY, kralce řečeno 
ce[ý ideologický erzen,1 nacionelisticko-šovinis tickó, malo
burfoasn[ ohavnosti. 

Redakce .. P r a c e" vyd a I a 2 3. srp n a Ivlášlnl čisto 
lislu, ve kterem sdělovala, ie p"novaný sjezd sudetských 
Němců v NSR, klerý se měl ko nat v belproslfednl bUlkosl1 
leskoslovenskych hranic byl odrolen na tnamen! pochopeni 
č[nnos ll svobodymHovnych sll ... 

.. Svět v obratech« vydaný 24. srpna pou le 
na 4 stránkách, byl vyden prakticky jen proto, aby otiskl 
mimo ji.,.! n'sledujici provokačnl otelky, n<'lpříklad: 

- má smysl Iust~vat členem Var!avske smlouvyf 
_ nebude pro nás vělSi Iárukou neutralita? 

24. srpn<'l .. Rudé pr"vou vyšlo pod titu
lem oP e v n Ý h I a u. Bylo v něm napsáno:« ... v pátek 
od brlkeho rena je slyšel v Praze jedno slovo - neutrali · 
le ... M ... Neutralnl Ceskoslovenslc.á socialistická republika -
svobodal ... Chcem. nevtrelilul. 

Reakční elementy, kleré listem vládly, se sMiil y presved
čit č!enaře o tom. ie .. hesla o výstupu I VII.šavskěho paktu 
podpisuji a vyvěšují koleklivy pr<'lcujicich, slálni, stranické II 

odborové orgllniIlce.~ 
Zivol ukálal, že všechno bylo výmyslem. 
Pfevracenl fa ktů, de magogie, l onglovtin! s pollllckou 

Iraseologli, spekulováni s obllfeml, kleré vlnlkly v e esko· 
slovensku v poslednlm obdobl se stoli loslmi, zabezpeten[ 
dalJlho rOlvoje země - celý lento arsenál re akce a konlra
revoluce le n'fnl vyut!vén jeně mell a luflvěj l v boll proll 
socialismu. 

"Oče l svěl! prostredky". Talo stará vyzkouJen' deviza 
Je zuitii se stala bel. nejmen!ích pochyb vyzbrojl kontrarevo
luce v Ceskoslovensku. Podněcovala, vydirala a provokovala, 
uchylovala se k nejhnusnejii Ii i. 
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lei, nestydatá, hnusná tel, čuto nepochopilelná. Avhk 
reakční iivly ~achv,;ceně nenávidi si v~aly za ůkol dosáhnoul 
svého cile: očerni! socialismus, sociolistické bratr!lvl n'rodů, 
jejich inlernacional is tické cíty. 

»literární listy" a vz,;pěti rozhlas 23. 
srpna ve 20 hodin 30 minut i nformovaly 
o tom, že p r ý spojenecká vojska střílela do 
dětské nemocnice na Karlově náměsli t bezprostředn! blíz
kos li a ze střechy sousedního domu. Byla prý rozbita okna, 
stropy, dri!lhé léki!liské uřízen í . 

Reporlér západoněmecké lelevize Mell ieky na základě 
télo zprávy odejel k děhké nemocnici, kde ~j i stil , fe budova 
nemocnice je neporušena . Jak sdělil zépadoné
m e c k Ý .. s t e r n. 8. z á ;' I, .. Ialo Ifjyá informace, 
kterou Memeky doslal, se nevysilil la ~ českého územl, ale ze 
západnlho Němec ka, pravděpodobně ze sp eciálniho auta 
Bundeswe hru". 

Dále časopis poznamenal, že události těchto dnů daly 
ideální možnosl k manévrování 701. proporu Bundeswehru 
pro vedeni psychologické války, který je rozmístěn v Ande r
nachu na Rýnu. Clnnost I cíle loho lo batalionu byly j eltě 
pfe d I~eml roky slálnlm ta jemstvím. Tenlo oddíl, podte sdě
lení důstojníků, může plnil »specialní ůk.oly v rámci psycholo
g ického zabezpečeni strategických způsobů vedení války." 

Podivejme se na p rovokačni informace jedné z Ilegálních 
sl .. nic rozhlasu 22. srpna: .. Spojenecká vojska ch t ějí brál po
traviny ze slálnich zásob a z obchodů. K 

26. "pna v Brně byl kon trarevolučnlmi živly rozšii'en 
lelák varujíci obyvatelslvo, fe sověmí vojáci budou rozkrá
dal potravinářské obchody. 

Tulo noc b yla skutečně prove dena kr' deJ: v le dnom 
obchodu. Vojáci sovětského l i 7.pluku Jlalev, Smimo.." Jčer
ba II Ivanov za pomoci mb tnlch ob~anů zadrJ:e li zloděje. 
Byli jimi d va mislni zločinci, kleř! podle pokynu konlrarevo
lučn! skupiny J iřili prol is ovělské pomluvy. 

Provok-acn; cenlrum v Brně bylo mimořádně aktivn!. Svěd
či o lom dopis jednoho brněnského komunisty, který posl .. ' 
sověld:ému důstojníku: 

'" 

~Rozhhlsové shlOice provokatérů hlási, že sovětský 
vel ilel vč"era vyhrožoval obyvalelům v Brně zniči l měs-

10 do posledního kamene. Jsem přesvědčen, že je to 
lel, kterou je t řeba odhalil. Ráno slejný rozhhu vysíl .. l. 
fa v noti s ovělští voj.;ti sl říleli n .. vlechna au t .. bez 
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výjimky, dokonce i na ta, ve klerých jezdi li tékaři. Pro
věrka uk';zal .. , že 10 vJechno je lei .• 

.. lIegAlnl vysilač ~V Ý c hod niC e c;" y" ve svém vy
~llan! . 26. srť.~a . se snaiil oklamat celý sv .. l, když prohlásil, 
ze pti mO~lilZl !dmu o uvlláni presidenla Svobody y Moskvě 
bylo p~uilto m .. teriá!ů z jiných selk';ní, : vhBI6 z Bratislavy. 
T~nto zjevný výmysl udivil jislě I zApadn' filmaře i!I fotorepo r_ 
te ry, kle;1 vlastnoručně nal,ičeli setká rll v Moskvě. Všechno 
bylo zjevně vypocfláno na 10, aby V70íkl zmatek slrach a 
neklid. - , 

A jel l ě něk ler é Iyp i cke přiklady vylha
ného vysllAnllleg'; l n lho r o zhlasu: 

_Dnes byla v Praze dopravena co nemocnice 22fetá že
na v tUkem slavu. Byla zraněn .. sl ře!ou ze samopalu okupan
tů, kdYi chlě la nasloupit do tri!lmvJje .. (s t a nic e P r a h a 
2 6. sr p na v 9 hodin 20 minu L) 

"?o Prahy př ijeli provoka t éři z Moskvy. ChodI v civilu, 
mluv! česky a vedou p odvratnou činnos l mezi obyvatelstvem ... 
(26. srpna slejná s l a ni ce). 

.. v Prodejově okupačnl vojska střílela do obyvatel 
města ... (Slanice .. JiŽnl Morava. 26. srpna ve 
20 hodin 30 m in ul.) 

26. srpna ve 20 hodin S minul vysílač .. Severní Slovens
ko .. sděloval, fe .. Slovensko Je o dlr f e no od Ce ch ... Bylo 10 
v době, kdy v Moskvě problhaly rozhovory mezi sovělský
mi a československými vedoucímI. 

liivé kon l r<lrevolučn i propagclOdě bylo v~echno málo. 
Následovala druhá »novina .. , lenlokráte o .. vá!ně nemoti .. 
jednoho z vedoucich představitelů Ceskoslovenské socia
listické republiky. Kdyl 1010 tisk vyvr"il, okamž i l ě se počaly 
iířil zprávy z .. důvěrného p ramene .. o probíh .. jidm zalykání 
mezi inlel ig encí, dokonce prý prováděným sovětskym voj
skem. 

2. 
O l om vy p rávl 
z á ř i I.r.: 

dopisovat e lé ~Pravdy .. 

nZavolali jsme dnes ráno do kancel,jřc mlnis!erslv/) 
vnilrel CSSR. Rekli nám: .. O U dnóm zalýkáni nlim neni 
nic znómo. Jsme přesvědčeni, že 10 jsou zloslné vý_ 
mysly. 
Totél nám bylo sděleno předsl,J y il el i spojeneckých 
vojsk." 

Bylo zVe'ejněno prohlU enl velké l kupJny pfedslavllelil 
Ivilr~ f Inte lige nce, nov!nó'u a vedouclch pracovnlku, klefí 
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kateg orltky odmítaj i pomlu,,"y, kleré se objevUy v zahra_ 
nit i o ,* maso vé e migraci představilel ů kultury 1 Ceskoslo. 
vem ka ... 

Ka l dy den se mnoli konkrelnl fakta, klerá o dhalu ji lživost 
a provokačnosl Informaci různych lIeg iilnich novin, tetiiků I 

ro zhlasového vysiliini. 
Počlilkem záři .. Rude pr';vo" otisklo rozhovor s předsedou 

KNV J ihočeského kraje J. Koubou. Byl dolalin, zda 
v kraji byl někdo po pfkhodu spojene ckych vojsk zabll, 
uvězněn, zda v l ěchto dnech d ollo ke kriidell m. 

J. Koub" odpověděl: " Muslme objektivně konslaloval, f e 
v Jiholeské m kraji po p ř i chodu zah rCln lč nlch vojsk U dny z 
nailch oblanů nezahynul . Nikdo z ndlch lidi nebyl zahranil· 
nimi vo jsky uvězněn ..... 

V odpovědi na otázku, Udalo-Ii vedeni sovětských vojsk 
SOO by lů, z toho 140 v Ceských Budějovicích, J. Kouba řekl, 
l e nikdo z před s t avitelů sověbkeho vojenskeho velení la_ 
kové požadavky nekladl. .. Sovělskii vojska odella do vy. 
hralenrch pros torů. Opustila mb la v J ihočeském kraji. tím je 
s plněn jeden z dů le211ych bodů d ohody. 

V posledních dnech srp nCl se na sověts kého důstoj nika na 
jednom z pfechodů na hrCl nic i me zi Ceskos lovenskou soci.· 
Ib llckou republikou a Německou d emokrallckou republikou 
obrátll li o pomo c dya čem komunisté . Vypráyě ll, co se slalo 
s JejIch so udruhem, náčel nlkem JI;íbu Lldovych milic, Fran. 
tllltem Vese1rm. 

Veselý byl vyzv';n na poradu do krajského výboru Ko
munisliá.é slrany Ces koslovenska. Bez podezření vešel do 
budovy krajskeho výboru. Za několik minul lide, kteři sláli 
na ulici, viděli, že z okna ve 4. pa l ře vypadl člověk. Byl v 
něm poznán František Veselý. Bojite se slejneho osudu, 
oba členové Lidovyth milic se ro zhodli hledat ochranu u 
sovětských vojliků. 

Ud,losli koncem srpna v Ceskoslovensku očividně uk,,
zaly, ie protisocialislickě sily, klere zde vystupovaly, roz
dmýth';valy si tuaci, vysmívaly se nli rodnim tilům občanů, 
provokovaly krveproli ti a současně se snažily rodířil v zemi 
paniku. 

Coi o tom nesvědč í napřiklad ne je dno vyslláni ilegálnlho 
.Rozhlesu svobodného Ceskoslovenska .. 21. srpna, v němi 
hlasatel nalěhevě i';da! : 

.. Viichni lékaři r zdravolní p racovnici, k t eří se nachází v 
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blizkosli a .v!echna .~olm~ sanitni auta se Udají, aby se 
nep~od.!ene dostav,l, ke KarlOvě universi l ě. Teče zde 
nevlnna krev ... 

V po~obném, provokalnlm du<:hu byly dávány .informe
ce« vJeml ostalnlml lIegálnlmi rozhlasovými tentry. 

. 21. srpne ve 14 hod in . Vysital "Hradec Krilové .. o zni_ 
mll: 

"V ~o~ici~h okupenll ubiJi dva chlapce, a dva dalil byli 
Hanem. Prl vs tupu okupantů do Uberte bylo 6 lidi za. 
bilo a 17 raněno ... 

Tyto zpr""y byly zlostn r ml Yý mysly, kte ré měl y ta ů~e l 
vy~ola t u proJfych ob~anů nenávis t ke spo)eneckrm voj. 
sku m . 

. Tak .napřik l ed iu rnalistě, klefl okamiité přijeli ke Karlově 
un lver~".ě, nen~11i tam iadně "bojil té_, nikdo neslřilel, neby. 
10 zabltyth anI raněných. 

Slanice .. Se.ve TnI Moravh také ro zpalovala éter: 
..Vylv"eJle n. dvode(h sI""koYé vrbory. Otravujte 
vodu a p olravlny. Vystupujte ' e zbrani Y ruce . Smrl 
okupantů ml .. 

~rovoka~nr 'propaga~dou vyslra!en' matky začel J' b rát 
děli z plon~rskyth láboru. Rozhlas "Svobodný Dunllj" lil olej 
do ohni a InformovaJ, že prý pionýrský tábor v Pardubidch 
byl zavřen II volal: .Zachraňte dali, pospělte sl, e!' nenl 
pozdě t ~ 

Ji! v p rvnlth ranlth hodin';ch 21. srpna československě 
d."i lolIla ly té zi na tenky, hrát a rozprávět se sovětskýmI tan_ 
kIs ty. Rozhlas však okamiité nabidal: "Nedovolujte dělem 
1010 dělati ... Vysvě!1uj t e pionýrům ,kodlivosl sově tské o ku. 
pace~ - i ádala stanice .Východni Cethy •. 

Veskrze vymyšte né, provokačnl inform"ce o »potodch 
krve-" o lIStovkách zabitych~, o paUrech, rozbitých městech 
a sta rych pamilkách se lity jako řeka z ilegálních novin, leliků 
a rozhlasovýth slanic. 

26. srpna v 17. hodin 43 minul Uegilni slanke vysllala 
vyzvu k národ .. s varov.inlm, ie prý se př i pravujo zelýklinl. 
V připadě, fe lidé ZpOrOrllji, že se lIIýkli, Je třebll 1010 
okamžitě signalizoval vlemi proslfedky: hlukem, ohněm a p o
dobně. 

lIegilnl rozhlasové slaníce vysllaly provokečn í zprávy 
směřujiti k o zbrojenému střetnuti obyvalelstva s oddlly 
spojeneck ých vojsk . 

Zde jsou vý zvy p rQvokalorů: 

<ll 



26. srpna v 1 8 hodin 1 0 minul s l anice 
.. Jiini Morava. vysTlala: .. Obi!anél Sabotujle po-
stup vojsk .. , .. D;jvejle ji~ nespr .. vné ~nformacfl.1 . 

22. srp n a "S I a nIc fl P I z e nf': .. Neposkytujte oku_ 
panlum žádnou info~mati, ne?A.v,ejte. iádne maleri'Iy, Udné 
potraviny nenavazujte s nimi zadne slykyl« 

23. s; p na "S v obodn' 8 r a l islalla«: .. 2:ele lOi
ča/i, ZlIdriujte, zaslallujte nebo vykolejujte sOllěbké IIojenské 
IIlakyl .. 

22. srpna v S hodin 3S minu l vei!er v 17 ho
din 3S minul ilegální stanice vystlaly výzvu k 
radioamaléům CSSR: v~emoiné n,,'ulujte vystláni radio· 
vých stanic spojeneckýc~ v~jsk,. ~~eré se .na~háze;r ?a ůtemí 
Ceskoslovenska, "překryveJte .. Jejich r .. dlove vysllace ... SOIl
~asně se rozhlu obrMiI k českoslollenským vojenským sIIa
zkum, aby dl!!ly své II ysll .. i!e k dispoz~ti pro re translaci 
IIysiláni hv. legálních, vlasteneckých slanlc. 

22. srpna s l anice "Sev e r n l Cechy ll .. vysl
lala resoluci CeskoslOllenské socialisliské strany, ktera zači
n .. la slovy: 

"Občané!. 
Obracíme se k Vám ve IIUné chllm. Náš p~ikaz: nic 
neznáš, nic nevid", nic neumí$!...« 

25. s r pna t a t áž s t ani c e z nova v y z ýv.!i: 
"Naše dne!ní heslo: obracet se k vojákům ddy, odpovídal 
jim: neslyšeli, nelliděU, a nic ne známe ... 

26. srpna v 1 8 hodin 40 m i nu t stanice "Z á· 
pll dn i Ce c h Y" se obr .. tila s prosbou k rodičům, aby 
nepouUěly děti k vojákum spojeneckých armád. Bylo 10 zdů
vodněno lim, že PrY byly případy, kdy se vojáci fotografo
vali s dětmi. 

Konlrarevoluční propaganda přinesla výsledky: v Praze 
výslřely z podkrovl a ze dlohy. U výrostka v kapse 
se našla pis tole, druhého zadrhli v ul ičce se samopalem. 
V Os travě dal někdo přlku k výrobě ocelových ozubců 
k nii!ení cest, po klerých měly procházet vojenské oddily. 
D.!ivaly se výzvy k budováni barikád, k rozbíjeni všech 
silničních ukazalelů. 

SIanice .. S Iře dni C ech y. se snaiila přesvědčil své
posluchače o tom, le v Sovětsk.ém svazu existuje .. mocn<i. 
podpora československé kontrarevoluce. 

V len samý den slanice "p r a h a" vysíll!!ll!! v ruské ře ~i 
výzvu bývalého dopisovalele Ceskoslovenského rozhlasu 
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v Moskvě J. Pelr<inka, ve které prollokačně výlýval sovětské 
vojaky, aby se nepodřizovali svým velilelum. PelrAnek skon
č il své vysloupenl zpěvem hanlivé pbně. 

II egálnl lis l DSvoboda .. ve zvlaltnlm vydánI 
25. "pna vyzýval, I!!by pracovnIci energetiky nl!!rušovl!!li práti 
"okupantu", odmlta!i jim dodavky energie a pod. 

Dod'vb ele ktrické energie byla skulečně p~erufena nc
Jen Sovětskému velvyslanec!vl, I!!le I v někler~ch děl nickrch 
čtvrt lch Prahy. Ve snaze vyvola! nespokojenost dělnIckých 
mas provokalér! v pfvnl ' adl zavlrall obchody v děln ických 

čtvrti ch. Stvavou propl!!gl!lndou poslra!enl obyvalelé začali 
nl!!kupOVl!!t z.tsoby polravin. Docházelo k vylvArenl velkých 
fronl u obchodu. To přiro zeně s velkým zAjmcm fotografovl!!li 
západnl novináři. 

Oo p lsovl!! t el AP N Vadim Ar da l ovský, 
kl erý byl v t y l o d ny v Prl!! ze, p odává 
s vědeclvl: 

Přečetl jsem si v ileg.tlnlm vyd"nl nRudého práva .. 
prohl.Uenl, že prý sovětšll voj.tc;j zastavovl!!li aull!!, je· 
doucl do Prahy, a odebírali ceslujicim pnleny, tranzislo
rové přijimačc a hodinky. Polom přišIl!! zpráva z druhého 
p,,,mane. UkAzalo se, ie to byli chuligáni a recidivisté, 
kll!!/í na ceslách do Prahy prov.!iděll nrekvizice" cen
ných věci s oduvodnlinlm, ie nslejně v<im 10 vezmou 
sověm! vojAc;' .. 
Vidél Jsem lisfee leláků, nalepených na slěnAch domu ~ 
Praze. SvěloznAmé památky byly zneuctěny, po· 
kryty hl!!nlivýml a Uvavými napisy. Nejvlte byl poml!!lo
vána socha Svalěho Václava, neušetřili ani sochu KarlI!! 
IV. a Jana Ziiky. TI!Ik uměle rOIdr,Udiná mládež 
hanobila sll!!vnou hislori! vlaslnlho národa." 

Reak~nl slly, ještě nedávno vyslupujld jl!!ko nejpevnější 

zaslánci moci, okl!!mžitě po zveleJněnl komuniké o jedn<inlch 
v Moskvě, uhd jily zuřivou propl!!gl!lndu proti v1ádó CSSR. 

27. srpnl!! Jedna rozhll!!sov' s l anlco, kle
rá se nl!!chdzell!! v rukách rcakčnlch sil, 
provokačné sdetovl!!l", ie nenl možno vč
;i l výsledkům moskevských jedn';n!. 

Hlasalel prohlésil: 
"Svoboda I!! Dubček jeli do Moskvy ne k rozhovorům, 
all! k tomu, aby vyslechli pmazy. Ttl skulečnosl, ie zů-
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sl,di na svych míslech, ne ní nic jineho než chylry ma. 
nevr Rusů, klery ma za cil likvidoval je v polilickem 
smyslu ... Je třeba se navždy z!ici nerOl umne ~?ej e , že 
komunismus ma něco společneho s demokraCII.M 

Zejména si lně byl slylet hlas reakce z i1ega!ních ro zhlaso· 
lI ych slanic v Severních, jižních a Zapadních Cechach a Vy. 
chodnlm Slollensku. V Jelich vysilanl spolu s pomlouva~nym i 
nalvy nokupanli«, "okupace .. a pod. se objevovaly prohlá· 
leni o "nesouhlasu s moskevskym komuniké« II o lom, le je 
.. oklarnánlm a demagogi l,,_ Jedna I těchlo slanic charakleri· 
lovala sovllsko.československé ko muniké, lako .. násilla a 
.. projev nerovnoprávnosti ll. Podzeml vypracovalo letiky s 
provoka~nimi vyzvami. _ . •. • . 

Zde je např. zlos tný lettlk, klery byl rOISl rovan v Brne: 
"Nekomunisté IIleho světa spojte sel~ 
"leták nenič, rozmnoi jej 10 krat a poli j známym i 
neznámým, nebo jej vyvliš na veřejném mistě". 
.. Komunismus jako idea se prežil. Jeho oporou může 
byl jen primitivni narod . ' .. Genera! Svoboda prodal 
dvakr.!! republiku: II únoru 1948 a v srpnu 1968. 
Smrkovský je laké dvojnasobny zradce .,. 
... l idě t Kaidý nekomunislo, připrav se na svém pra
covním místě , ve svém bytě ke konečnému zučtováni s 
komunisty na celém svělě! Jen fyz ickým zničenim ko~u: 
nistů je možné znova zbkat svobodu, demokrat icky 
socialismus a humanismus ... 

Budle př ipraveni k poslední b i tvě ! Sledujle komu· 
nisty všude, ale jen s lidmi, kleří jso u pevnl v antikomu
nistickém přesvědčeni a mají pevné nervy_ 

Nenechle se dezorientoval komunistickou pro
pl!lgl!lndou, získavejte informace le zapadniho rozhlasu: 
Paml!ltujle si jedno: ullolnit se z područl . , . Variavske 
smlouvy, aby nám mohl" zapadni demokracie po;noci. 
Jejich armády jsou připr"veny. Vojenský úder zapad. 
nich spojenců v přip"dě nezbylnosti se nezast"vi před 
zn ičením sa teli tů SSSR ... ~ 

D o pi sovalele ADN Ralí Bachmtln a Ver-
n er Hejml!ln sdělovali z Pra h y: 
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nJak se dalo očekávat, kontrarevoluce v Praze přešla v 
úlerý (27_ srpna) ve druhe pololllně dne k boji proli v 
Moskvě přijatým usnesenim . Při tom II prvni řadě vyu
.tlva různých "svobodných rozhtasollych vysílačů". Kro-
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mě loho pravicové živly ze Svazu novinMů vyda
ly ileg.!!ní společny letak, ktery se rozšiřuje a vyvěšuje 
na různých mistech mCsltl. A n"konec, tedy 'etaků, b ro
fů, ; dalUch li$\;ov;n tajnych t;skaren hovoři o lom, že 
celá kampan proti komunike je řizena z jednoho cenl
ra ... Argumenty " vy~dvihujl všude jedno a to samé co 
bylo matné uslyšel jii v {.tery v ilegalnim rozhla$ollém 
vysiláni: ~Komuniké je zradou!" "Z.idnou kapitulaci I" 
" dali; hesl" jako: .. Komuniké - ne, neutrali ta - ano.M 

S oučasně opozice. kler'; se v lěchlo 
dnech zménil" v otevřenou konlrarellolu
ci. neomezuje se jen na hesl,,_ Svědči o lom 
dopisoll"telé ADN : 

"V 'ůtnych mislech města se souslrcďuji hlučici skupiny 
sndíci se organizoval .. proles t'li mmnky". Přitom je 
moiné vidě l jed'ly a ty samé lid i jako napřiklad ve slře
du r';no před budovou NaTodniho shromážděni na Gor
keho ntimě sli. kde byly snahy oternil moskellské rozho· 
IIOTy Jako nlragicke. a .nedustojne.. SIále silněji se 
podněcu j e hmpan šlvanl, dokonce proti tém vedoucim 
t i nilelům, tj) "ěi se kontrarevoluce dříve snaiitl!l skrýl. 
Objevilo se mnoislv; pl"katů se škrtnutými jmény před
sl"v itelů republiky ... 
Ocitnuvte se v bezvychodné silu ... ci II v nebezpečí, 
fc pokro kové sily ve s tr"ně jsou schopny st"bilisovat 
siluaci, vedouc; činile l é ~klidné politické opo zice« 
poč,,1I hlasilé doporučovat, aby se přistoupilo k nejkraj
nejlim činum - ke krveproliti. 

R Bachman a V, H ajma" pokračuji: 
"Před pr;sluinil:.y a rm,;dy, jejli vedeni v úlerý večer 
plohl';silo, i e se arm,;da budlO ř i díl pouze rozhzy 
presidenta Svobody, se daví v letacich ot';zka o tom, 
co budl;! armáda dělal, Jesl ~i boj bude dále vede n nne
jen klidnými ml;!lodam;." 

Namíslo Pražany smyvanych hosel a nlipi sů ze sl6n domů 
a výkl"dnich skřini obchodů se lu OJ tam objl;!vuji nov,; hosla. 
V éteru jsou ješlě slyšel nhory, jejíchž cilem je IIrhnout slin 
na d ohody dos"žené v Moskvc, Zahraničn; burioilsní prOpil
gandistick,; rozhlasova cenlra se ocholno chapou těch to pro
pagandistických pokusu II snaži se je vydavat L" hl"5 česko· 
slovenskliho lidu. 

Z';padní pokrevni spojenci konlr"rl;!volucc jdou ješló dale . 
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Podle sdělení madarsltého l is l u IONep. 
sa bads';g .. z 29. srpna: 

IOUeg';ln; přenosné radíové vysltačlty, z nichž 22 jal: 
je zn,!jmo, bylo v posledn[ch dvou měsících přesunulo 
na územ! Cesltoslovenska ze západního Němeclta a ve 
stejném duchu činn í cizinci vyzívajl k divením a It 
teroristickým činům ... 

Z vláštní dopisovatelé z .. Népszabadsag. 
v Ceskoslovensltu E. Fecller a l. S zab o 
pi j i v tom I é t čís I e, že .. po zveřejněn i moskevslteho 
komuniké v ro zhlase začala reakce ještě se zu~ivější Itampa. 
nf. .. PíU, že byli svědky štvavé agitace, kdy dva mMdend 
vyprávěli kolem nich se souslředivU nevelké skupině lidi 
připolldy, které prý se stollly v Praze. NoII př. o lom, Jak .. bylo 
lanltem rozmačkáno člyileté dhčálko .. , jak byl ubil dvan';c. 
lilelý chlapec rozd';vajici letáky., jak byla .. ubila těho t ná 
fenll« a další podobné pomluvy. Pak začal i mluvit o tom, že 
lidé »musí Udal neutral itu a vystoupeni Ceskoslovemk/l 1 

Varšavské smlouvy ... 
Jinými slovy, konlrarevolučnl opozice p roti zákoné vladě 

CSSR a proti KSC nesložila zbraně a neni ochotna je sloiil. 
Mosltevské dohody jsou zuřivé napadany nepřalelsltými 
silami. 

Zlostnl porážkou svých naději a omezenýmI možnostmi v 
důsledku pobylu spojeneckých vojsk Iylo konlrarevoluční 
síly kladou důru na provokace, klamáni i moráln! vyhrožova. 
ní všem zdravým si!am v Ceskoslovensku. 

Casopís . Figar o. 3 0. srpna ol iskl sym.. 
bolické prohlášeni Je d noho česlt éh o 
s p i s o val e I e: 

.. My nemůzěme nekonečně risknoul ltegální leláky. 
Známe, že obyvatelé za nami nepůjdou . Proto n.!im lbýva 
vybral si mezi vězením a úlěkem. Mnozí z n.!i, přemýšll o 
svém úkrytu v zahranič i ... 

Svedeclvl krachu kontrarevoluce nepotřebuje komenlaře. 
Ale kontrarevoluční opozice proti zákonné vládé eSSR 

a KSC neslofJla zbraně. Hepfálelské sily zullvě (lIočl proti 
moskevské dohodě. 

»liler.!irni Ilsly" 24. srpna psaly, že situace 
se sl.!iv .!i tragickou ... »zachovali isme sí nakupenou vnitřní 
sílu a nyni ji nemůžeme zlralil, m.!ival holýma rukama." 

.Sv ěl v o brazech .. 24. srpna: .Sdělenlpro 
kolaboranly. Podle čl"nku 91 a 92 Ireslniho zakoníku Cesko· 
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slovenska lil zradu stalu se pledpoklada Ire~I vězen[ od 
12 do 15 lel a trest smrli ... " 

Večer, 25. srpna I. 5vítak, lnámý svými nen.!ivistnymi uto
ky proti mar~ismu, se obrátil na občany Ceskoslovenska pro· 
střednictvim sitě ileg.!ilnlch stanic. Otevřeně vyzýval: Je l řeb oll 
vyl.!ihnoul na libenice všechny, kdo mají sympatie k Sovět
skemu svnu a ke spojeneckym armadam.a 

ll. srpna v Kolltlch skupina kontrarevoluln[ch flvlů 
hrubě napadla fenu ná~elnlka pollllckého oddělen i koJlcké 
vojenské lelecké Ikoly plukovníka Belase, kterou zblil, svlékli 
do naha, pomalovali barvami a vodili po městě. Dva lifaslnlky 
léto podlosll J. Konlika II J. Oomencovou tIIdrlela spojenec· 
ki vojska pfl jejich pokusu o p'ekroleni hranic. 

Kontrarevolucionáři zcela otevřeně vyhrožovali fysickym 
nasiflm lěm občanům, kleřl se snafili navhal slyk s vojaky a 
důstojníky spojeneckých armád a chlěll s nimi hovořil . 

lIegáln[ vysnal. h"slly adresy lidi, klefl pomáhali so· 
větské armádě .. Zádaly, aby se s nimi ob~ané vypo'ádall. 
Prtkazovaly, aby na ullctth byli zadrlenl lidé, klefl nepokfl· 
kuli na sověl$ké vojáky. Na dve~lch bylů mnohých pražanů 
I bral i slavanů byly nakresleny znaky a hasla s výzvami, aby 
sa s nimi občané vypořádal i. 

Takovym zpílSobem neprálelé socialismu zesi lovali mor:ilnl 
teror vůli lestným obČlnům, p,elll k nezakrylym vynám k 
pogromům a zabijenl. 26. srpna v noci v okresnlm nl ěs tě 
Taplldch se na zdech domů objevila hesla podněcuJLd k ZB· 
bljenl komunisTů. 

Vůdcové konlrarevoluce se ve své drzé otev'enosll ne· 
styděn prohlásit dokonce, fe ma]1 p"ny lysické IIkvldate 
komunisllckých představitelů, ktefl doprov.!ileli l. Svobodu k 
jednanl do Moskvy. 

.. Oni o tom vl, nebol' před Jejich odjezdem jsme jim 
poslali lelaky s varovánlm ... Jistě si ro zmysli, zda sa 
vr"! zpě!.» (IISandy Time5" 27. srpna). 

ll. srpna 40 kilometrů od Prahy lank pod velenlm so· 
vělského důslojnlke J. A. AndreJeva p,1 velké rychlosll vyjel 
z cedy a zillil se ze slráně. Provokaté,; vyvedli na cestu 
skupinu děti a fen. Zaslavil lank ne bylo mo!né. Tankisté, aby 
nerozdrlili děli a feny, strhly svůj tank ze strán ň. Velitel a 
dva l lenové posádky E. P. Macholln a P. O. Kalllrln zahynuli. 

Hesla na zdech domů, klera podněcovala nenhist, so 
spojovala s vyzvami západnich ilegdlnich slanic, s hlukem 
skupin pouličnlch křiklounů, léměf vždy jedněch a těch 
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SllImych, tlllk l e je zMl podle tváře klll ždy l urnlll1ist lll, sledujicí 
v t ěchto dnech lImít inky .. na Václavskc!m náměs tí před 
Ná rodním museem. 

Tito Uváli kmeli: NSovětským vojakum le dan pffku 
nestřílet, bijte le a zlpalte jejich tlnky, vam nic neudělaj!!. 

Tak bylo vyprovokováno zapálení několika sověts kych 
tan ků a obrněných vozů. 

Dopisovatelé lIPravdy" A. Murl ln I I. Novikov napsali 
z Bratislavy: 

ll ••• kapitán Vladimír Nikiljuk, velitel lankové roty 
nam vyprávěJ lak p rvnl vcházeli do městlll . Bylo to ve 
3 hodiny v noci, ale ulice se p lnily lidem. Půld ruhé 
hodiny nebyly iádné incidenty. 

Ale k S hodině ráno jako na rOl kaz se začaly 
organizoval skupiny ozbrojene mládeie a zahajily 
pustoše nI. Sovětští vojáci s hněvem I ud ive nim vypraví, 
jlk 10 l a('llo. Jakási d ívka rychle nalrha la v parku 
červeně kvě t i ny a podallll je tankistUm. Jen odešla, 
chylili ji silní vlasatí chapci a slrhli na a sfalt . Na pomoc 
d ívce přišli okolo stojici lidé a sovětští vojáci a vytrhli 
ji I rukou band i tů. 

... Po besedě s nllimi vojaky minulé noci se jeden 
I mužů ro zl oučil, ode!el, ale vzápě tí se rot lehl jeho 
kř i k : .. Soudruzi, pomotlel « Kd y! vojáci př iběhl i, měl 
již tento člověk rozbitou hlavu II vyHučené l uby. 
Ukázalo se, fe rváči na něho čekali III rohem.« 

luPtvému ' ltvanl Syll vystaveni \I een • Slovacl, ktefi 
v napjaté atmosfére nacháteli v sobě oblanskou odvahu a 
vystupovali proti provokatérům • uadcům. Vyhrožovali lim 
odplatou, vězenlm, Irestem. 

O tom hovoř í dopis jednoho starého česko slovenského 
komunisty, Iderý byl predán sovětskym vojákům. 

nDrazf pfátelé, celý l ivol jsem zasvět il socialismu, pii. 
telstvl se Sověhkým svaze m a lidmi, kteff bojují za mir nlll 
celém světě. K tomuto cll i jsem pfipraven dál vlechno, proto 
mě IlIn i Irochu neudivíl vál prlchod do nall zenlě .. . 

lcela souhlasím s tlm, le jste př il li zachra níl socialismus 
v Ceskoslovenstu pfed kontrarevoluci. Pro mně situace 
zůstane s[o!lt' . Nemohu vystoupli otevfeně, neboť mi hrod 
nebelpeči, dokonce ze strl ny mnohých mých p'''el Ie za· 
městnanl, klefi mě nazvou nko laboranlem« a daji k rozs" 
pani davu. 
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Tito lidé budou Iynlovat mně i moji rodinu. Prolo Jse m 
m:cen ml~et, col Jo pro mě nesm lrně IUkě. Jsem bývalý 
parlyzán, bojoval lsem v roce 1944-194S společně s vallml 
lidmi. Jsem jím lavá lán ! ivolem. Chci Veb jeJtě jednou ubez
pefi t, le jsem s vámi R.J .• 

Sily kontrarevoluce organizovaly pflmé ozbrojené akce 
proti s ově tským vojenským pflslulnlkiJm, slmely na sově l ska 
leladla a vrtulnlky. 

Tak 24. srpna konlrarevol ucion';ři sestřelili v oblasti Teplic 
sovětský vdulník. V něm uhynuli dva sověUfI lurnalisté, 
zvl;in nl dopisovatelé APN Karel Nepomnjanlj a Alexander 
lvorlkln. l e lci byli naněnl. Za několik dnů ve stejném okrese 
byl sestfe[en lerorlsty dalJl sovětský vrtulnlk. Vrtulníky a 
le tadla byly ostřelovány i v jiných míslech. 

V Praze a Brat is lavě ko nl rarevolucio náli st,lIeli po vojá· 
dch a důslolnldch spo je neckých volsk. 

Výroslcl v černých bundach se rozji iděli do obci a 
hrozili pomstou rolnikům, budou-Ii Ul stýkal s vojáky a důsto] 
nlky spojeneckých armád. V obci nedaleko Prahy, teroristé 
oslllhali několik l eskych děvfal, ktera se osměl ila pohovoril 
se sovělskými voláky. 

Ve druhé poloviné dne I. zářI, kdy! se ji i siluace nor· 
malizovala a na ulicích bylo mnoho lidi, kontrarevolucion'fi. 
teroristé lezdiU po mědě velkou rychlosti v lerném autě 
IITatrau a oslfelovali sovělskou vojensko u hlídku u velvy· 
slanoctvl Sovětského svazu. 

24. srpna bylo v Prue známo, i e v ně kl e ry ch českoslo
venských ůřadech sabotái"lci svévolně sni i ují příj em do
d';vek elaklrické energie, rud y, nalty U l Sovětského svazu. 
Snaha l ěchlo reakcionáři byla jllsná: vyvolat sní!enl Výroby, 
lIvlranl liivodiJ, nezaměstniJnosl, parllllyzovat hospodářský 
Ilvot země. Současně reaklnl podze ml I západnl ttsk Ivedly 
pokrlk le prý SSSR snllll dodávky Ceskoslovensku. 

Obchodnl představilal Sovětského svazu v Cesko· 
slovensku Ale~ander Jelimov informoval nov;nMe, ie So
větský svaz zcela pinl a bude plnil svoje zavuky ... že česko
slovenská slrana sdělila obchodnimu zaslupilelslvi SSSR v 
Praze svoje rozhodnuU taků plnit v~echny smluvni závazky. 

Druhá .. ekonomická lei. byla rOliiřena kontrarevolucí 
Jelli vice. 22. srpna v II hodin f S minUl 1I~~áJnl rozhlas 
nPrahaa sdě lil se vll prcsvědtivos ll s odvolamm na vládu 
republiky, t e prý jednotky spojeneckých vojsk se připravu;1 
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odebrat po/ravlny le stálnlch re zerv I I obchodů. Výsled. 
kem toho bylo llvfe nl mnohých polravlnoUských obthodů . 

Bylo nulno vynaloiit nemálo ú~iIi před~/lIvj l elů spoje_ 
neckých vojsk I mislnlch správnlch organů, aby ~e likvidovaly 
naSledky télo puslé Ifi. 

Konlrarevolucioniifi vyuflvali své rozhlasové slanice pro 
vysiliinl Výlev k sabolážlm, proleslnlm stávkám a manUesla. 
cím proslřednlclv lm houká ni sIrén, houkaček, lvoněnlm 
zvonů. Takové výzvy byly nllprlklad vysllány 26. srpna sla. 
nlcí .. lí! nl Moravla. Výlvy ke slávk;!im byly ('aslo provj zeny 
lilvýml Informace mi o "masovýchll, nge nc riilniehll a podob. 
ných slávkách, kleré problhajf v Jednotlivých měslech země. 

Z/anatilOvanl výroslci se snaiill v l ěchto dnech slavěl 
hlídky u bran závodů. Nnývall pracuJ/d , klefí stáli na svých 
pracovnlch mislech .. zrádci ll I vyhrol ovali jim. 

Provokatéř i se ani s 11m nespokojovali. Kafdé ráno, 
znova a znova »p řilé v ali oleje do ohně te na Vaclavském ná
měsH v Praze, polepovali stěny domů a sochy konlrare. 
volučními letáky. 

Zde je obsah něk lerých letáků: 

»Ridiči osobnlch a nákladnlch aul! Pozor! Okupanli Udajl 
doklady od autr Schovejle je a ned'vejte je z rukou I Pra
covnIci pap/rniclvi, ničte mapy Prahy! 
ZatemňuJle okna, nerozsvěcujtel Sejměte ne60y a světelnou 
reklamu, shllsinejte pouliční osvětlenI! Nočnf Prlhl Je 
mrlvým měsleml " 

V lýdeniku »Mladý svět" Č. 34 byla l vlášlnl příloha le 
speci,;lně "vybranými .. snlmky o ud"ostech v Praze. Cilem 
au lorů bylo brzdit proces normal illce I vyvolat v Praze nod 
exfremnf vystoupeni a nepofá dky. 

V tentýž den se na něk te rých mll tech objevily letaky s 
konlrarevolučními výzvami. 

Na frekventovaných ulicleh Prahy neznámí mladi lidé pro
dávali podvržené lotogralie o činnosli spojeneckých vojlk. 

Prolisociali5tické síly nepřeru!i!y svoji kon l ra revolučnl čin· 
no~ t . Změnily jen taktiku. Přdly od organizovánI demon· 
strací, pomlouvačných hesel a nápisu, od fyzického náliJi 
proli čedným komunistum _ vlastencům a demolov'ní jejich 
bylů k novým, neméně nebezpečným akcím. 

Rozhlasová slanice BBS vysilala 30. srpna zprávu agentury 
Reuter, podle nii měl předseda vlády CSSR O. Cerník 
prohlásit, le nikomu z vedouc/ch ~ i nifelů slrany a vlády nen! 
zilii~lěna osobn! bezpelnost. Jsou prý uvedeni ve Z'l 1á~lnlch 
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seznamech sovětskych orgán ů, I prolo se Jim doporučuje 
opusli l zemi. 

V Praze i v dalJlch měslech se okamf!lě objevily provo. 
kačn! letiky, obsahujfd vyle ci lovany výmysl. 
_ CTK vydala oficialnl proh/áJenl .o provokačn lm eharllkteru 

!eehto le"ků. Zdůraznila, fe jelkh cílem je vehnal česko. 
slovenské občany do pro!eslnlch akci a nepokojů. 

.. Tvořivost .. podzemí je velrn; peslr,; v lánrech f meto
diich. Na přiklad, "Sešily .. s li/ulkem .Orgii" SValU spiso
valelů" j10u pr01yceny nacionalislickým duchem. ObsahujI 
takové výrazy jako Mvýehodnl hordy", »Asiali«, M t ';hněle do 
Asie!" apod. 

. P!oti nomlalilaci vyltupujl nejrůlOějií reakčn! sily, exlre
mIsie. a leroride. Korespondenti .I z věslijí« V. Golcev, 
V. Krlvoiejev a r. Novikov sdělili 5. z,;;:i, že byl ZIII / řelen 
lovětský voják teroristou projiidějlelm v osobn!m automo
bilu, dalU voják byl raněn sl1elbou odslřelovače 18 zalohy. 

Talo zločinná činnost je maskovana nejrůznějšimi liivýml 
výmysly ilO obětech českých vlaslencu«, kleré Je třeba 
pomstil. 

Výmysly »0 obětech a ial';řovanl vlas leneů" byly vyvrá
ceny vyčerpávajlcím prohlášenlm minislerslva vnilra CSSR, 
kte ré na dotazy československých občanů i zahraničnich or
gilniZllci (mezi nimi i p ředs t avi l elů PAN _ klubu) sdělilo, nže 
osoby Olnačena v l ';padnl propagandě jako "obě t i" pracuji 
normalně na svých mislech. 

Na plenárním IIIsed,;jnl OV KSS S. dři prohlasil první 
tajemnik OV S. Husák: 

»Jsou me zi Udml na Sloveruku I v Cech'ch paniky o 
odlrieni Slovenska od republiky. Ze kdekdo chce Slovensko 
odtrhnout, ie byly jakési podpisové akce ... Jsou paniky o 
přičleněni Slovenska k Sovětskému svazu. Bylo velmi mnoho 
řeči o vězněni naJich ob~anů sovětskými bezpečnostními 
orgány, dokonce o masovem zatýkánI a Jakýchsi seznamech 
a plánech. Projevuji se tylo paniky I v oblastl ekonomiky. 
Z mnohych závodů jsme slyšeli hesla: dělojme jon tolik, koli/t 
potřebujeme pro nAs. kdo dč/,; vico, je kolaborant. Pod rou!:
kou vlastenectvi se lu skrývá bud neinlormovanosl a časlo 

možná i zákeřná propll9anda .. . " 
V dobé srpnových událosli nachálelo se v Ceskoslo· 

vensku mimořádně mnoho turistů. 
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Podle ůdajů státniho depadementu, počet amerických tu
ristů v CSSR se v průměru pohyboval okolo 1500 lidí denně. 
Před 21. srpnem 1968 se počet turistů zvýšil na 3000 
lidí II podle vlastního přiznani americkeho tisku, značna é,ht 
těchto »turistů« byli agenti CIA. 

Veliký počet agenlů CIA byl i mezi sudetskými Němci, 
kteři v tiskích »na.všlěvova1i« Ceskoslovensko dík olevřeným 
zapadnim hranicím. 

Jedním z těchto »turislů« byl S. Parrol, dřívějII anglický 
velvyslanec v Ceskoslovensku. Ještě v dubnu vyvracel v 
časopisu »Guardien« podle jeho nazoru »nespraved\ivé~ 
obviněni, že anglické ministerstvo zahraničí nnevědělo~, co 
se připravuje v Ceskoslovensku. 

»Mohu ubezpečit, že ja a moji nástupci v Praze jsme 
dávno informovati o budouckh "změnách režimu ... 

A nyní, aby nezapomněli na jeho dsluhy, Par rot I i c 0_ 

měrně vyjasňoval v "Guardien«, žeonnurychlil 
svůj odjezd z Anglie a dostavil se do Prahy 26. července. 
Chtěl jsem být na míslě s českým lidem v prípadě, kdyby se 
s ním stalo nějaké neštěstL« 

Dopisovatel »Daily expres.. Denis 
Blouet se otevřeně chvastal svými styky 
s podzemím, kde se slal "svým« člověkem. 

Zveřejnil sděleni z Prahy, ve kterém 
pí š e: 

"Proníld jsem do jedné buňky ilegálního hnuli. 
"Spojka« mě očekávaltl na ulici, vodila mne kolem 
několika domovních bloků, aby se přesvědčilll, že za 
námi nikdo neslídi. Polom kývla na chlapce, který měl 
hlídku. Nakonec jsem se ocítl v utajené mislnosti, kde 
se připravovaly plány demonstrací a tiskly se proliru
ské brožury a plakáty .. . « 

Dop i sovalel časopísu 
D. Wein informoval, že existuje 
rozhlasových vysílaček": 

»Daily Mail« 
»celý systém tajnýd\ 
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"Ceský novina; mě řekl _ pokračuje Vein - že pra
cuje ještě mnoho vysílačů a budou-Ii odhaleny, v re
zervě je dalšich 80 vysílačů. Obratně přepojují vysílaní 
z jedne slanice na druhou během každých 10 minu!.« 

Západollěmecký časopis "Die Welt« 24. srpna uve
řejn il dalnopisnou zprávu kontrarevolučního podzemi 
z Prahy obsahujki provokační »výzvu o pomoc«: 
»Rusove prohledávají domy. Nemůžeme dále vysílal 
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naše zpravy. Pravděpodobně je 10 naše poslední vysí
lanL 
N~stávají pro nas težke chvile. Prosíme, myslete na 
nas, a udělejte vJechno moine, aby nám byla poskyt
nula pomoc Organizace spojených narodU ... 
Prosíme o pomoc prostřednictvím vašeho tisku. Srdečně 
děkujeme. Bohuže! nemáme vice času. Jsme v nebez
pečL« 

Mnozí američ!l političH činítelé se obrálili již 21. srpna 
proslřednictvím tisku a rozhlasu k pracovnlkům velvyslanec
tví a misí a rovněž k československým turistum, kteři se na
chá~eji za hranicemi s výzvou »nevracet se do vlasti a žádat 
na Západě »politický asyl;. 

Koncem srpna bylo v Rakousku spěšně zřizeno zvlašlni 
středisko pro československé »uprchllky«, v němž se podle 
amerických ůdajů nacházf již vka než 20000 li& 

Američané - jak sděluje lisk _ chtějí zde vytvořit za
kladnu pro kompletaci různých kontrarevolucnich skupin a 
verbovaní agentů. 

Dopisovatel lýdenlku nObserver« Pen
ros 1. záři napsal, že "po celém Ceskoslo
vensku se rychle vylvMí lajné organizace, které jil pomáhají 
prvním uprchlíkum, kteří s nebeIpečim přechazeji hran íce na 
Západ ... " 

Penros přiznává: "Když jsem no!lvázal konlo!lkt s jednou 
skupinou, řekli mě, abych šel do kavárny u university. Přika
zali mě, abych objedno!ll tří sklenky slivovice o!I ~okoládové 
dorty. Tak se ke mě někdo přihlás;,« 

Korespondence Penrose je podle výstižné poznámky 
"Pravdy» vice podobna doporučení »nezkušeným konspira~ 
torům« než zpravodajske informací. 

Dopisovatel listu "Sandy Times~ 
M. Sayle vypraví, že 31. srpna ho seznlÍ
mi)i s "plukovníkem Zalopkem", klerý se ak~ 

tivně účastnil protisověJských provokaci. Proh lásil : "Plóny na 
vytvoření tajných rozhlasových slaníc 5 využitím přenosných 
vysilo!lček české armady byly připro!lveny d.:ivno." 

Tak anglický buržoazní novinář ještě jednou potvrzuje 
před celým světem skutecnosl, že kontro revoluce se již 
dávno předem připravovala. 

Dale n<lpsal »doslal jsem souhlas Zil\opka i českých lele
viznich pracovníků podíval se na místa jejich I'lk rylu«; při tom 
řekli, "příšlě již budeme na jiném míslě.~ 

'" 



V londymkych ,.nmes" bylo moll1O pročist n.lsledující
kddému kontrarevolucionafi pochopitelná dova: 

oNyni již nestaeí proity odpor - je třeba velmi pro
myilené spojení du,hovniho odporu i praklickych č.inů.~ 

Západni inspiraloii kontrarevoluce, klefi zlralili možnost 
uplatňovat bezproslrednl vliv na sv. SY':lence, se uchyluji k 
nepřimým metodám. .. . 

lak angl icky 115andy limcs .. se oborll s o levfenym nalla
kem na praiskou Intel ígencl, kte rou ob.l/lnll z II paslv?osl~« i"I 

Udal »energlcky odpor .. vClZI vY51edkum moskevskych led
ninl. Caso pls zcela strhl masku pěstouni lIčeslr.os lov~nslr.ého 
soclaUsmu« II vyzval Ir. »orgalllzovánl parlyzanskych od
dilů .. . . 01 

I když se reakčním propagi:lndislúm poda/i lo oklamat ur
Zité vrslvy obyvate15lva CSSR, nedOk.lzali umlčel hlas rozu~u 
a věrnost socilllismu rozhodujíd masy pracujicich, předevšlm 
dělnické třídy . 

V ce lém polednovém období r. 1968 doch.lzelo n~ 
sovětské velvyslanectví mnohtvi dopisů a prohhBenl. Psat. 
dělníci, komunisté i neslrMíci z Prahy, Brali!!avy, Ostravy, 
Brna, Oslí nad Labem, Mostu, HavířoVI, Koi:ic a nlnoh, dal
Uch měsl republik.y. 

Značn,; č,ht dopisů piich.izela a ještě dochazl bez pod
pisů . Jen s inici,jjamí, nbvem měda a zprllvjdla s uvedením 
povolání. Lidě se dosud neodvazuji vystoupit proli protiso: 
cialistickým sil.lm otevřeně se svymi n.lzory na ud,jjosli v zemi. 

lIIk prafský dělník. z vlIgonky Talrl! napsal: 
»My nikdy nezapomeneme obrovskych obětl SOl/ětské
ho Syazu v boji Ul nal i svobodu a samoslatnost. .. Ne
dopusllme, aby kontrarevoluce vrulla klin metl na!e 
bratuké národy." 

Dělnik _ komunista - z Kroměříže odsuzuje ~podvrat
nou činnost různých ileg,;tních klubů vzniklých v poslední 
době které jsou středisky kontrarevoluce ... " 

K;yjice se maskou "obrody socialismu .. prakticky usiluj í 
o rOl vracení KSC, oslabení a likvidaci její vedoucl úlohy I 
polom o obre! republiky ke kapítalismu. 

Skupina horniků 1 Havířova poiaduje bezpodmínečny 
l,;hz činnosti neleg,;lních klubu a organizaci. 

". 

»Nelze trpě t, aby kontrlrevo[uce měla svě vefejné trio 
buny. Nesouhlaslme se svobodou IIsku a slova pro ne
přalele soclallsmuK -, prohlalují ve svém dopise ko· 
munlsté z Moslu. 

• 

• 

• 
• 

• • 

Celní aut~rj dopisů vyslovuji svůj souh!ls s pomoci ze
mi Va~la.vs.ke .smlouvy ~eskoslovenskému lidu v obrané je
ho soclahs!,ckych vymofeností, podporují výsledky 1II0skevs
kych rozhovorů a rozhodně odsuzuji protisovět ská vystoupe-
1\1 a provokace kontrarevolu~n1ch zivlů . 

Soustružník z,;vodu .CKD. plše: 
»Nevlm, lestU můj dopis dostane!e. Kontrarevoluce za. 

11m běsn I I jak se zdá, nechys" so vzdát se bez boje . 
Občané, kle" vyJldlujl sebemenšl sympatie k Sověls
kému svazu a spojeneckym vojskům jsou pronásledová
ni. Ok.mlně dostávalI nálepku "kolaboranll .• 

Mnot! pracujíf:í odsuzuji činnos! masovych sdělovaclch 
pr?slředků, klerě již více nel půl roku .. vylévají potoky 
!plllya lil na Sovětsky svu, Komunistickou stranu Ceskoslo_ 
ve~s.ka, nynl. pomlouva]1 spojanecka vojska ve snaze co 
neJVIC8 ~kodl ' našemu př,jjelstvl. .. Tak pl!e v dopise jedna z 
preiskych zakladních organIzaci KSC, 

Dělnlk z Kolic, člen slrany od r. 1945 poznamen,;vá: 
.reakce čeká na chvilí, aby se pokusila zničil všechno, co již 
po druhé nám pom,;há chr,;nit Sovčlsk,; IIrmáda. Svobodu, 
demokracii a socialismus pro pracujici lid. Konlrarevolučnl 
f iv'y jsou stata je~tě na důležitých mlslech. To nelze podceňo
val. ... . OI 

Oělnlk z Kladna se obrací ke spojeneckym vojskům: 
IINeodchiizejfe od nás, dokud nebude plná jistota, 
fe protlsocllllsll,ké I prollsl"nl flvly jsou dctlnlllvně 
spoulány a hrozba zn ičeni socialismu v českoslovens. 
ku odslraněna ... 
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LID SE NEPODARI OKLAMAT 
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Přes vJ~choy pomluvy, výmysly II klamáni sl pravda o 
pravých přillnach plichodu spojeneckých vojsk do ť:eskosl o
venska proráii cesiu. 
Imperialistek.; p ropaganda, která zve dla p rovokačn i pokr;k o 
agresi CI o "okupaci" Ce skoslovenskll se snaií vyuíí! p ro své 
cHe příchod spojeneckých vojsk " ll pomoc československému 
lidu. 
Chce odpoutat pozornost od amer ické agrese ve Vietnamu, 
izraelské agrese proti arllbským zemím a dalUch aktů imperia
listických loupeží Z.iplldu v různých zemfch svě l /!. 
Nemálo lidi se bohužel podařilo svést /I oklamal v dusledku 
zběsilě proHsovělské kampaně. Mnois tví ohl lnú tisku II roz
hlasu, vystoupeni pokrokových činitelů, dop i sů řadových č18-
nářů však ukazuje, t e se ve světě llPf pochopeni opriivněnosli 
8 revolučni nezbytnosll kroků, které byly nuceny udělat bratr
ské socialistické země pro odraženi kontrarevoluce v Cesko
slovenské soclallsllcké re publice. 
Sovětský lisl "Pravda« zveřejn il 27. srpna dopis anglické ho 
spisovatele JAMESE OLDRIDGA. Tento lidský dokument si 
zaslouii, aby byl uveden v p lném z n ění: 

jalI tl mě ;zemi v těchto dllech tlysvč({uji udMos/i tl 

I je pro britského socio!islrl bezprecedentni. 
alli jedna událost nezob/rala lolill m;s/n n(l 

stránkách Usku a le/ctliznicll obrazoukác/l. Ni/uly ;/IM/J 
br itský Usk nebyl lu/l jel/nomysll/Ý u oflsuzovani /I hilicť 
Sotlélskěho StlOZU a da /§jch ;zelll i Vllr§l/vslle sm/oll vy, 
jejichž vojskn pi"e§lu hranlcc Ceskos /ovcnsk/I. O 10m ~e 
mluv i a pHe u lakoué míře, ŽC je Il llllltÍ prolírnl si ofi n 
ujis lil se, že (o II lmi lplI /ný seli, Il le vrchol /icomČrno.~li, 
cynismu a lži. 
Ziji tl tom svě t ě, v němž trpí R.ecko, ue klerém kuUý rlCII 

'" 



padaji bomby a napa/m //(/ l'ietl1am, ue klerem se (lSkll' 
teČlíuje agrese na Blizkem Východě. Ziji v lom s{t~lě, ve 
kterém llCirody Afriky a Jižnl Ameriky jsou nuceny bojouat 
proti Imperialismu, klerý je po IIIno/w deselileli ulisko;Jo/ 
a drže/ v bidě a nyni ohrožuje jejich svo/)odrl. 
Ziji ve světě, ue fllerém každý den pronas/eduji, ['ezni a 
f.!raždi socialis/y. 
Takový je ten/o Zapadni svěl. 
Pralo ja. jako socialista udllli dobře dOm. kdo je mlij 
nepři tel a kdo spojenec. 
Za sué spojence pr% nepoti/dl/! anglicke noviny a tele· 
uizni společnosti. pro které je soclalisnws - dokonce sama 
slovo »socialismuS<f - lIepřdtc!ský . 

Za Sf.!é spojence nepočítam poli/iky Anglie, Auslra!ie. 
Ameri//y a druhyc!! -zemi, které podporuji agresi USA ue 
Vielnamu. 

Za sué spojence nepoklridalll ly spisoua/ele a nouina;e. 
kleři se domniuaji, že jejich osobni »suoboda«, jejich osobni 
prdua jsoll dli/ežiUjší než boj narodil ce/élto svčla za 
vybUdovaní nové společnosti, ue kterě bude skončena s 
hladem, uykořis[ovdnim a ne.ndělanos/i. 

II bo/ulÍel pravě lilo lidé na Západě si dělaji nárok byl 
p?rileli a ochránci Ceskoslovenska. 

Ja jim neuěřím . 
Já neuěřim londynskym 1I Times«, když vys/upu jl 

jménem komunislti. 
Neuěřim britskému záslupci II Organizaci spajenych 

narodil, když c/wáli komunis ly. A když českosloue/lské, 
polské, u/najinsl/é, li/euské a drllhé pro/iJidooé emigrantské 
organizace u Anglii pomlol/uajici socialislicky systém o 
pfllběhu 30 lel, organizuji demonslrace na ochranu ~česko· 
slouenskě demokracieo: - ja jim nevěř/ml 

Nevéřím ~vychodni/ll experlllmo: BBC, IItúl se již 20 lel 
snaži podryt socialistické zřizení o Ceskoslovl!llsku a nyni 
po svem uysvěiluji 10 co se déje o Ceskoslovcnsku. 

Je mi lilo. že jsem z/rafi{ I/ěkolik přálel, kleři se bez· 
děky pas/auifj I/O stranu s/arych nepřálel delm'cké třídy. 
lá rwdú/e oěřim o lid Vietnamu. Recka, Afriky a Asie. 
Věřlm v lid Ceskos/ovenska a Souě/ské/to Sf.!azu . Ani lIG 
minulu nepochybuji. že mlha, kterou Itam zastírala oči tl 

prllbeltu tydl/e imperialisficka propaganda, se rozplyne, 
pr%ie zdravě myslíci lide o Ceskoslooensku najdou SpD
letny jazyk se svými sku/cč//ymi socia!islickymi spojenci. 
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Pevné oťam u ider!./y II charak/cr sotio/islickť spo/cč· 
lIos/i o to, co se s/% minuly l!idell «ejmpna t' 10111 pO/lledu 
jak fo předkládaji na Západě) /lellllite mOJI oiru ilO' 
rušilo:. 

Souhl"s a podporu Mšel postup pět i spojeneckých zemí 
a výsledky rozhovorů v Moskvě ve vč!š ině soeial islickýeh 
zemí. 

Na mí t inku 2. zařl v Ha no Ji prohl a sil 
předseda vlády V ie lnllmské demokra-
liekli, republiky PH A M-VAN-DONG. 

»Hrozba SOIllO/'U! exis/cllci Ccskos/ovellské socio/islické 
republiky uyfadouo!a. aby Sovi-lsky sval a t/yi'i IlaW so' 
cialistické Ulllě u Etlropě .. . přijllly _'šee/ma opaaclI !. 
utcfné uyllŽifí t'ojenskÝc/1 sil k IOlllu. aby překazily vmHo· 
uálli americkyclt imperiolislli o zápodonémeckycll revnl/· 
šisfú, dohod/wfYc/1 s konlrarevoll/ciollliři u CťskoslolJe//.~ku, 
aby ochránily socialismus o Ce,~koslot'e//sku . ocltriwify 
Komunislickou s/nl/IU Ceskoslooeuskll, 'labráuily ocltricui 
Ceskos/ovensllé socialistické rcpl/bliky z 1/lIdllvsllli 
smlol/oV a socialistická/lo tábora tl znbezpečily mir u 
ElJrop~.o: 

První tlljemnlk ústiednlho výboru Ko· 
munistické slrany Kuby a předseda vl.iody 
f ide l Castro prohlasil: 

»Ceskos{ouensko !llo lIe koulrareuoll/ci. ke kapitalismu 
a II objeli ill/periDUslllu. t\.·ly se dOlUniudll/e. ze bylo zcela 
/Iezbylllé, zo jakoukoliu ce/III nedopustit [enlo i/llperiali· 
slický zaměr. Socialislieky Mbor má /111 10 pine právo ... 

Jako nejvyšši interna<ionáln i povinnost oceňujr pomo< 
spojeneckých vojsk lidu Ceskoslovenska komunista v mno
hých zemich svě l a . 

Tajemnlk NArod nrho výboru 
s tická stra n y Spojených s l';lů 
kých J. JACKSON tak to obrazně 
o siluaci: 

Ko muni-
Ame ric
hovoř il 

~Kdyi 10 nebo ji/lli zeml} utrpi živclllé pOhrOIll!!. Illk()('1Í 
jako zeml}!řeselli. pak obecul! pfijll[ó pr/l.l'e IlrlIlrsllyclt lili· 
rOIM je - u pOr/obných siluadcll po,~ky/l/olI/ IIIlIleri!i/1l1 
pomoc . .. ale jeli utvořcni mocllé II nerozborl/C .~oN(J:'J .~/)o· 
Icčellské sou .~/ouy socialismu (la/o molllOsl relÍllld 1I.~III1· 
ICčlli{ oz/alll! mezi sltí/y. zalozellc 1111 pNnciplI »jcdc// za 
ušedllly a v'šie/mi za jed/who.fI: 



Cloulk po/lebuje pnlele. Dě/niti jedflol/iuš země u ne· 
menli miře potfebují podporu};cí silu mezinárodnl solidár
nosli, když věci jdou dobře. V tUkých dobách je fa ro 
podporo zv/ašfě nezb!ltná.~ 

Polllcké byro Komunisticke slran y 
Recka pro h lá silo 23. srp na: 

,Recký lid, óojující u těžkých podmínkách zlJěrskěl!o fa. 
šistického režimu, klerý S6 uyluořil za pomoci imperialislil 
Spojenych států, NATO a západonlmeckych revallšisili ,má 
lim u/Ul praVD Q povinnost uys louit stJoj/ solidámosl ve 
vztahu k silám, které bojuji za ochranu socialistických vy
moženosti tl Ceskoslovťllsku. 

Recký lid se domníuá, že 58 tim poskytuje podpora I 
jeho óoii proli diktatuře, proli imperialismu.~ 

V prohlášeni Poli l ického byra komuni
sl i cké strany Izraele ze 26. srpna se ho
... o řl: 

,Na§e .strana .suěho ča.su veřejnl vyhlá.sifa .svoF .sta
ro.sl o o.sud .saciali.smu v Ce.sko.sloUM.sku, ohraženého inlri
kami profi.sociafi.sfickYch .sil, podnlcauaných imperiafislic
kJjnr/ cen lry. Tylo profisociali.sfické .si/y Vyl/žívají pro sué 
cilo reuizionislick~ elemenly uunitf K.onwnislickě s/rally 
Ceskoslouenska. Byli jsme otřo.senl terorem uIUi upřímným 
a oddaným komunistům u Ceskoslouensku, uliti peullýlll 
zas!ánCllm českoslouensko-soullského plále/ství. .. 

Události z 21. srpna 1968 nejsou umé§ovánim do MW
nícll vlci Ce.skoslovenské socia listické republiky, ale po
moci teskosfoueltskému lidu při obrani socialismu a lIá
rodilí nezdvislosli.f: 

Předseda Pokrokově $ocitll i stlcké slra
ny Libanonu KAMAL VUMBlAT napsal v listu 

,Vobře :máme a slMe si uvldomujeme, že Soullsky suaz 
jl.! jeditlým z ueUkyc!! siátů, ktery plUel 110 pomoc Arab/im. 
A I/ylli, kdy se reakce snaži pomluuit Sové/sky suaz, Ara
bové I/wsl prokázal elfy uznaní uelikému socialislickéma 
s/á/u.f: 

V dopisu redaktoru ěa50pisu "Pat r iol« 
I n dický spisovalel M. GUPTA potnamenal: 

"První povinností velikých socialistických mocností je ob· 
rana socialismu v kterékoliv lemt, kde Je socialismus ohrožen· 
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ve Vietnamu, Ceskoslovensku nebo v kterékoliv jine zemi.~ 
Niirodn! výbor na obranu revo luce v 

M a I i 3 1. srp n a vyjádřil souhlas se vstupem vojsk p61i 
socialistických zemí na územl Ceskoslovneska v zájmu obrany 
socialistických vymoženost! pracujlcich CSSR, klere byly ohro
ieny se strany vnitřní reakce a s ni spojených imperialisti_ 
ckých si!. 

~2 1. srpl/a 1968 byly u Ceskosloucllsku pohřbeny lIadt!je 
konlrarelloluciolltiřli /111 res /auroci kapitalislllu s pomoci a 
pod (Jed~"ílll zdpadllícll imperialistických stli/lio:, _ p s II I 
č a sop Is ~N"eslra PII/ubrao: org-dll KOlllu, 
nistické s/r a/ly Argc/l/illy. 

V prohlášeni o výsledclch rozhovorů v 
Moskvě ústřední výbor Komunis l ické slra
ny Německa ldura l nil: 

.R,euol/§islli/ll a llcollacisl!im, uJádlloucím km/uilll Spol
kouě republiky a jejich politice byla zp/lsobe//o ft!ikli rál/II . 
Musí se přesuédti/, že jakákoli sl/o/Ia o Uuauou tillllosl 
ulléi socialisfickym zemím, podpora konlroreuo/utl/ích s/wh 
a úsilí pod //Iaskoll .1I0llé u!Íchodllí poli/ikYf: /lemů lIaději 
lIa lispěch.o: 

Socialistická lidová strana Me~lka vy
stoup il a s p rohlášenlm, ve kterém se říká: 

.7a/o krise se dotýká ne/en Ceskos{ouellska, ale fJ§ech 
curopskycfl socialistických zemi jak z hlediska poli/icll/HIO, 
tak i z I!ledisko bezpečl/os tl ..... K.dyby doflo u Ccskoslo
uel/sku ke surže"í socialistického zlflell/, změnila by se 
lato země ue uOjenské l/ás lllpiU~ l/collocisfli tl jejich 
spojencli .. 0: 

Socialisti ck á li d ová slrllnll vy j ad':uje poli. 
t o v á n í, fe musilo dojít ke vstupu vojsk na ěeskos lovenské 
ú:temí, avšak zdůrilll i'iuje: .. Kdyby vedeni Komunistické slrany 
Československa neprojevovalo tolik slabosti a toterantnosti k 
nepU'elům socialismu, nic podobného by se nestalo ..... Ten_ 
to krok neznam.má vměJovánl do vni třnich zdlež!losll Cesko
slovenska ... nýbri je oplltřenlm namiřeným k obranó so 
cialistického :tří zení budovllněho českoslovemkým lidem po 
roce 1945.« 
Pát G edeo n v ělánku .Věrný komp as" oti
štěném v de n íku "Nepszava~ 5. zář; _ píle: 
.. My, mad'aři, jsme v době kontrarevoluce v roce 1956 dost.,lI 
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jednou providy historickou lekci mezinárodního lřídniho bo
je . Pochopili jsme, že není vidy lehké rychle rozeznal dělící 
cáru t řídního boje. Tím sp íše , že fI,kdo ž usiluji o svrženi děl. 
nické moci, se kryjí he sly socialismu II klamou lak masy i 
světové veřejné mínění. 

My pi'rn~ dobfe známe lellch recept: Zpo~átku mluv! o )lná
pravě chyb, .. o olepJim, demokratltfějflm soclallsmu"_ Pak 
následuje rozněcováni " .. donalislickych viBn!, prolisovělské 
Jtvanl, pomluvy Komunist ické slrany II jejich kádrů. Je to la
kovy proces, kte rý v Mad'/lrsku v roce 1956 ve dl od vyhlášeni 
boje Ul »lidi/ějU soci.,li smusK k o zbrojenému vystoupeni 
konlr<lrevoluce, ke krvavému dřelnufi na náměstí Repub. 
liky.« Inspi riilo ři neul'chajld, bez uzdné prolisocialislické kam
p~ně na Západě, se nynl úsilovně snaží vyličil netbylné kroky 
SSSR, Bulharska, NDR, Mael'arska a Pol ska k záchraně socialis
tickych vymoženosH československych pracujídch, jako .. . 
»okupaci" Ceskoslovenska. 
DiJ$lojnou od p ověel' na tulo po mlu vu dal 
bulha rs ky dení k »R abo t nič esk oje dělo« v 
článku S. zář í: 
"Okupanti" - křičl hlasatelé »svobodného světa« na adresu 
sovětskych vojáků, kteří plníce svoji lnte rnadonalni povinnost 
přišli na československé útemí. 
Národy však neupomínají, že právě ta lo armáda zaslavlla 
fašistickou lavinu u Moskvy a Stalingradu, že to 
byla pravě sovětská armáda, která osvobodila Varnu a som, 
Prahu a Bratislavu, Bukurešt' a Bělehrad. 2:e d!ky této armádě 
se běsnlcí Hitler nemohl »vylodi t" v Anglii. 
N;lrody nezapomněly, že jen ta osvoboteni Ceskoslovenska 
od hitlerovské okupace, položilo své iivoly na lomlo úteml 
140.000 otců a bral ří dne!:n!ch sovětskych voj;lků. 
Jaci Jsou to okupanti, jestUle se ani vteflnu nerozmyli! obětovat 
své iivoty, aby ubránili smrti fe n a dětí, .. jestliže chladno
krevně a trpěl ivě odpovídajl na nejdrzejU provokace kontra
revolucionářů .. , jestliže ne zbrani, ale v besedách podivym 
slovem se snaií vysvěllit zbloudilym a oklamanym lidem sku
tečny slav věci. 

V odpověď vJem těm, kdo se spolu s imperialistickymi 
kruhy na Zapadě snažili rozdmychal spekulativní protisovět
ský a profisocialistický pokřik kolem rothodné pomoci, 
kterou poskytl Sovětský svaz spolu s jinými bratrskymi ze
měmi lidu Ceskoslovenska při obraně jeho socialistických vy
moženosti, bulharský lisl »Zemědělsko zname« pravem napsal: 

'" 

• 

, 

• , 

I , 
• 

• 

liS každym dnem se hromadl fakta . Falešný rozruch opa
da, měJtacké slzy osycha jl. lel a pomluvy umlknou a v ~esko
slovenské zemi bude vladnout pravda. Pravě tal0 pravda, nic 
jiného, bude nyní a v niisledujlcich dnech a měs!c!ch jediným 
správným kriteriem správnosti naši pozice.« 

'" 



ZAVU 

Skule~nosli uvedeně na slriinkách lélo knihy, dokumenly 
II svědectví přesvéd~ivě dokazuji, že bojovnici za socialismus 
a jejich skuleení přiitelé v socialis tickém taboře a meziniirod4 
nim komunisllckém hnutí stali před volbou: 

BUD 

- dovolil mezinárodní II vnitřní rellkci svest lem; ze sociali4 
stickě cesly; 
- dopusm no!!ivrllt darých .. hospodiiřů" do českosloven4 
ských zavodů a míst, aby zničili lidovou moc, uvrhli dělníky 
II rolníky lnovu do jařma kapitalistického vykořisl'ováni; 

-mlčky souhlasit s novým Mnichovem II s odtr!enim pohr1l4 
ničních obluti ve prospěch revlln!istického zapadniho 
Německa; 

- otevři! Imperialismu jeho vyhlédnutou cesiu na Východ 
mezi Kru!nými horami II Ceským lesem a tim připustit oh,04 
ženi vymofenosti světového socialismu .5 výsledků druhé 
světové války. 

NEBO: 

- splnit do konce svoji internacion"n! povinnost a veske4 
(OU moci sily a ideji socialistického tábora uchránil socialisti
cké zřízeni v Ceskoslovensku; 
- pomoci upevněni lidové moci, rozvoji československé 
ekonomiky a uddenl socialistických vymoženosti Cechů 
a Slováků; 
- Jednou provfdy skončit s politikou mnichovanslvi, rozhod4 
ně odrazil všechny n'roky revanlislických následovníků Hit4 
lera; 
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_ podavil neprekrotitelnou hráz proti novému "Orang nach 
Osten~, je!té jednou ukiizat světu, že se nikomu nepodari 
změnit povále~né hranice, které byly stanoveny na základi 
spravedlivého a obětllvóho boje synů mnohých narodů proti 
flllismu. 

Skutečn í komunisté mohli mit pouze tento výběr, ktery 
odpovídlll jejich vysoké Inlern<'lcionalni povinnosti vůči děl4 
nické třldli a vlem pr<'lcujicim Ceskoslovenska, vůči vlastnlm 
n.irodům, vůči památce hrdinů, kteři padli ve druhé svělova 
v';lce, vůči mučedníkům komunislickeho hnuti, vůti přiU!m 
pokolením, vůči hislorii. 

N.irody pěti socialislickych zemi se rozhodly pro tulo 
cestu. Společně se svými lřidnimí bralry v Ceskostovensku 
vstoupily do rozhodujicl f'le střetnuli s imperialistickou 
reakci. 

V době, kdy se připravoval pro tisk lento sbornik, dovi4 
dal $e svět stále nov'; a nov'; fakta o kontrarevoluci v Cesk04 
slovensku, o jejich zdrojJch i inspirátorech. 21. srpna kontra4 
revoluce utrpěla ld"ujicl porUku. Ale pokrokovi lidé 
varuji: Kontrarevoluce může jellě přistoupil k nejednomu 
zoufalemu pokusu, znovu využit proli socialismu lakových 
zbrani jako leror, díverse i otravne slřely Iii a provokaci. 

V TECHTO POOMINKÁCH ZEJMENA VAROVNE ZNI 
PLAMENNA SLOVA VElIKEHO CESKEHO VLASTENCE A 
KOMUNISTY JULIA FUCIKA: "UDE, MEL JSEM VÁS RÁD. 
BOETEI" 

os. 
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